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.ঘিনি আসাকে পুত ইচ্ছায়" বুদ্ষশাসনে উত্লগ 

কাঁরয়া দিবাছেন, প্াহাব এঁকান্তিক প্রচেস্টার় আম 

'লঞ্ষা-্রক্ষায় শিক্ষা! লাভ কবিয়া নদ্ধন্মে যপানাশ্ত 
কাশি 

হইলেও আভিক্ভতা অঙ্গন করিতে পারিয়াদ্ছে, মাতার স্কা 

মহায়ুতার আজ আমি খিল্মপদাথকথা” বঙ্গানুবাদ 

করিবার সাহস পাইতেছি, সেই আমার অরঁৰ নঙ্গল- 

কামী পবিরচেন্তা পিতাব শ্রীকর কমলে এই গ্রন্ত খানি 

সাদরে অপশ কাবলাম : 

শীলালগ্কার স্থবির ! 









ন্লিত্জ্দ্িল্ল 

ধন্মাধন্রে স্থবিজ্ভঞ শাক্যবুনি ভগবান সম্যক সম্ব,ছ্ধের 
শীমুখ-পঙ্কজ-নিঃক্ত এক একটি ধন্মোপদ্দেশ এক একটি রত্ন 

সনু । এশ্মপদ সম্বুদ্ধের বহু অমুল্য উপদেশ-সম্ভারে পরিপুণ । 

ইহাতে মোক্ষ প্রদায়ক নীতি গর্ভ ৪২৩টি গাথা! বাশ্সোক আছে | 

ইহ সুক্র পিটকে ক্ষুদ্র নিকায়ের অন্তর্গত সুপ্রসিন্ধ গ্রন্থ | এই 
ধন্দপদ বৌদ্ধদের অসুল্য সম্পদ । সিংহল, ব্রক্ম, শ্যাম, চীন, 

জাপান, তিববত ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে ইহা খুব সমাদূত। 
এই ধন্মপদ ২৬ বঙ্গে বিভক্ত | যথা যমক, তপ্রমাদত চিন, 

পুপ্ক* বাল, পণ্ডিত, অরহন্তঃ সহ, পাপ» ছু, জরা, অন্ত, 

লোক, বদ্ধ, সুখ, পিয়» কোধ, মল, ধন্সটঠ, মঙ্গা» পকিন্নক, 

নিরয়। নাগ» তণহা, ভিব্ধ, ও ব্রাঙ্গণ বর্গ । 

ধন্মপদের এক একটি গ্রাথার উপমা-যুক্তি সমন্বয়ে উপাখ্যান 

বুক্ত বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে “ধর্ধপদার্ধকধাপ বলে । এই ধন্মপদার্থকণা 

প্রথম সঙ্গীতি কারক অর্থ মহাকশ্যপ হুহবির প্রমুখ প্রতি" 

সম্ভিদা প্রাপ্ত পঞ্চশত ক্ষীণাশ্রব কর্তৃক সংগৃহীত হৃইব্রাছিল | 

লঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাৌপক আহ মহেন্দ্র স্থবির এই ধণ্মপদ্দার্থকা 

লঙ্কায় লইয়া গিয়া সিংহলী ভাষাতেই প্রতিষ্ঠাপিত করেন । 

তঃপর দেই সিংহলী ভাঘ্রায় পরিবন্ডিত ধন্মপদার্থকথ। 

অন্তান্য দেশবাসীর কোন হিত সাধন হইতেছে না দেখি] 
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কুমারকশ্যুপ স্থবিরের আরাধনায় লঙ্কার মহাবিহারবাসী ত্রিপিটক 
পারদশী মহাবৈয়াকরণিক মহাজ্ঞানী স্ুপণ্ডিত অনুবুদ্ধ *বুদ্ধঘোৰ" 
স্থবির বিস্তার ও পুনরুক্তি বাদ দিয়া মনোরম পালি ভাবায় 

৭২ ভাণবার যুক্ত “ধর্মপদার্থকথা” লিখিয়াছিলেন । 

এই ধর্ম্পদার্থকথা অতি মৃদু-মধুর ভাষায় বণিত ধন্মপদের 

গাথা সমুহের কুশলাকুশল-বিপাক সন্দীপনী চিন্তাকর্ষক চক্ষুপাল 

স্থবিরাদি ২৯৯টি উপাখ্যানে পরিপূর্ণ এক স্থবৃহত গ্রন্থ । 
১৯৩০ খুষ্টীন্বদ খন আমি কলিকাত। ধন্মাঙ্কুর বিহার 

অবস্থান করিতেছিলামঃ তখন আমার গুরুদেব বিনয়াচাধ্য শ্ীমৎ 

প্রজ্ঞালাক মহাস্থবির কর্তৃক আদিষ্ট ও উদ্বদ্ধ হইয়া ধর্ম 
পদ্ার্থকখার প্রথম ষমক বর্গ বঙ্গানুবাদ .করিতে কৃত সন্বল্প হই। 

এই ষমক বর্গ ২০টি মূল গাথা ও ১৪টি উপাখ্যানে সম্পূর্ণ। 
ধন্মাঙ্কুর বিহারে বিবিধ কাধ্যে ব্যাপৃত থাকায় এই ধণ্ম- 

পদ্দার্কথার বমকবর্গ শেষ করিতে আমার প্রায় এক বওসর 

সনয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল । ইহার অসুবাদ যাহাতে সরল 

ও ন্খবোধ্য হয় তজ্জম্য চেষ্টার ক্রটী করি নাই । 

আমার গুরুদেব অতিশয় ষত্বের সহিত ইহার পাণগু,লাপ 
ং₹শোধন করিয়া দিয়া ও একখান। স্থুবিস্তৃত সারগর্ভ ভূমিকা 

লিখিয়। দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

শ্রীয়ুত রাজেন্দ্র বিনোদ বড়,য়া বিঃ এ, বি, এল মহোদয় অত্যধিক 
সহিষ্১তার সহিত পাশুযলিপির আছাপাস্ত উত্তমরূপে দেখিয়া 
অনেকটি শব্দ পরিবর্তন ও সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে 
চিরানুগৃহীত করিয়াছেন । তজ্জম্য তাহার সর্ববাঙ্গীন মঙ্গল কামন। 
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করিতেছি । আকিয়াৰ বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ 

ধর্মতিলক স্থবির মহোদয় ইহার শুদ্ধিপত্র লিখিয়া দিয়া 

প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জম্য তাহার নিকটও কৃতঙ্জ 

রহিলাম | 4 

চট্টগ্রাম বাক্খালী নিবাসী উদারচেতা ধন্ধপ্রাণ* স্ীযুত 
বরদ। চরণ চৌধুরী ও সাতবাড়ীয়া নিবাসী শ্রীযৃত হারাণ চন্দ্র 
চেটধুরী মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকুল্যে পুস্তকটি যথাশীত্ব প্রকাশ 

করিতে *সমর্থ হইলাম । তীহারা ইহার, সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন 
করিয়াছেন | বলা বাহুল্য তাহাদের এই মহত দান বোদ্ধ-মিশন * 

তথা বৌদ্ধ-সনাজের মহছুপকার সাধন করিল | তাহারা এই 

উদ্ারতা৷ গুণে বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হই" 

য়াছেন | তজ্জন্য তাহাদিগকে আতন্তরিক ধশ্যবাদ ও ভাহাদের 

সর্ববাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করিতেছি । তাহাদের এই বদানাতা বৌদ্ধ 

সমাজের একান্ত অনুকরণীয় | 

অনিচ্ছা! সন্েও অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম 

না। অনেক চেষ্টা সবেও গ্রন্থের অনেক স্থানে মুদ্রাকর প্রমা-, 

দাদি ক্রটা-বিচ্যুতি রহিয়া গেল | সহৃদর় পাঠক পাঠিকাগণ 

তজ্ভম্য দোষ গ্রহণ করিবেন না । এই গ্রন্থ জন সাধারণ কর্তুক 
সমাদৃত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব । 

শ্রাবণী পূর্নিমা শ্রীশীলালঙ্কার গ্থবির 
' ৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগ, * ধর্মাদূত বিহার 
২৪৭৮ বুদ্ধাবধ, ১৯৩৪ থুষ্টাব । « রেজ,ন। 



গ্রন্হ-স্সন্ত্রিজ্ম্ 
শ্ীতী সর্ববন্জ বুদ্ধ-দেশিত সমগ্র বৌদ্ধ-শান্ত্রখানি ধ ্ম ও 

বিনয় নামে কখিত। ধন্ম বলিতে সুত্র ও অভিধন্মকে বুঝায় । 

বিনয় বলিতে সমগ্র বিনয় পিটককে বুঝায় । আবার ক্ষ সমপ্স 

বিনয় পিটককে ( আপাদেসনা) আজ্ঞা দেশনা বলা হয়, 
কেন-ন1! ইহাতে আাঙ্ঞ! প্রদান করিবার ফোগ্য ভগবান্ বন্ধলভাবে 

আজ্ঞা করিয়া বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন । সূত্র পিটককে 
(বোহার দেসপনা) ব্য বহার দে শন বলা হয়, কেননা ব্যাবহার 

কুশল ভগবান্ বহুলভাবে ইহাতে ব্যবহার বিষয়ক উপদ্দেশ 

প্রদান করিয়াছেন । অভিধন্ম পিটককে (পরমথ দেসনা ) প র- 

মার্থদে শ না বলা হয়, কেননা পরমার্থ কুশল ভগবান বহুল ভাবে 
পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । 

আবার সমগ্র ত্রিপিটক খানি ত্রি শিক্ষার অন্তর্গত। কারণ, 

বিনয় পিটকে শীল বিষয়ক শিক্ষা প্রাধান্য বিধায় ইহ] অধিশীল 

শিক্ষা নামে অভিহিত । সূত্র পিটকে চিত্ত (ধ্যান-সমাধি ) 
বিষয়ক শিক্ষার প্রাধাছ্য বিধায় ইহা অধি চিত্ত শিক্ষা নাদে 

"প্র পি রপ্ত জী "লি ৩ সপ পি শি তা ল শিট 7 ও আপীল সি কপ পাপে তাপ পোলা আপস পা পপ সপ ক পপি পি পপ ৩ ০ বাশি পপি ৭ ও জী শিস ৯ সপ সা লা 

« এখ হি বিনয়পিটকং চরিত ভগবত) আপাবাহু্তে। দেদিতত্! আগাদেসন।, 

সত্রপিটকং বোহারকুনলেন ভগবত। লোহার বাহুতে! দেসিতত্া বোহার দেসন!, অতি- 

ধর্পপিটকং পরমথ কুনলেন ভগবতা৷ পরমখবাহুল্লতে দেপিতত্ত! পরমখদেমনাতি বুচ্চতি। 

ইতি অটুঠসালিনী । 
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অভিহিত | অভিধন্্.পিটকে প্রজ্ঞা বিষয়ক'শিক্ষা। প্রাধান্য বিধায় 

উহ! অধি প্রজ্ঞা শিক্ষা নামে অভির ভিত । 

মূল ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক উভয় বি ভ জ, উভয় 

খন্ধক ওপরিধার ভেদে পাচখশ্ু নু সৃত্রপিটকে পঞ্চ নিকায়। 

অভিধন্ম পিটক সপ্ত প্রকরণে বিভক্ত | এই পতরখানি যুল 

্রন্থের বিবরণ পুর্বববস্তী গ্রন্থকারগণ বহুবার আলোচন। করি- 

যাছ্লেন । এখানে কেবল অটঠ কথা ও টীকা গুলি কাহাঘার। 

প্রণীত উচছ্বাই সংক্ষেপে বলা হইতেছে । 

ভীম বুদ্ধঘোষ স্থবির প্রণীত-- 

১। দীঘনিকায়টঠকথা স্ুমঙ্গল বিলাসিনী ৷ 

২ । মক্ষিম নিকায়টঠকথা পপঞ্চ সুদনী |. 
৩ ( সংযুত্ত নিকায়টঠকথা সারখপ্নকাসিনী | 
$ | অঙ্গ,তুর নিকামটঠকথা মনোরথ পুরণী : 

৫ । জ্রাতকটঠকথা । 

৬। হ্থত্তনিপাতটঠকথা পরমণ্খ জ্যোতিকা | 

৭। ধশ্মপদটঠকথা সদ্ধপ্ম জ্যোতিকা | 
৮ ( খুদ্দকপাঠটঠকথা পরমখ জ্যোতিকা ৪ 

.৯। বিনয়টঠকথা সমস্ত পাসাদিকা । 
১০1 ধম্মসঙ্গনী অটঠকথা অটঃসালিনী । 

৯১ | বিভল্লটঠকথা সশ্মোহবিনোদনী । 

১২ 1 পঞ্চপ্লকরণটঠকথা | :*:. 

১৩ ॥ কম্থাঘিতরণী টীকা । 
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মত ধম্মপাল স্ছবিন্ন প্রণীত--. 

ইতি বুস্তকটঠকথা পরমণখ দ্ীপনী | ১। 

২ । বিমানবখ, অটঠকথা ৮ 
৩.। পেতব্খ, অটঠকথা ” ্ 

& 1. খেরপাথাটিঠকথা। টি হি 

গ্র 1 থেরীগাথাটিঠকথা। রর চস 

৬ 1. উদ্দানটঠকথা। রি টি 

৭1 চরিষ্রপিটকটঠকথা . ৮:৮৮ 

৮1 নেভিগক ব্রণট্ঠকথা । 

৪টি । বিক্দ্ধিমগ্গামহাটাকা + 

১৬ | দীঘনিকায়টঠকথ। টীকা । 

১১) মন্ষিমনিকায্রটঠকথ। টীকা । 

১২ 1 সবংঘুত্তনি কায়টঠকথা টীকা । 

১৩ । বিনয় বিমভিবিনোদনী টাকা । 

১৪ 1: সচ্চসম্থখেপ | 

আম উপসেন স্থবির অ্রণীত-__ 

১ চুলনিদ্দেয্রটঠকথা! সদ্ধন্সপজ্জোতিক । - 

২ । সহ্যানিদ্দেসট্ক্থী + ্ 

আম মহ্যালাম স্থবির প্রণীত-- 

১.1 পটিসস্ভিদা মগ্গাটিঠকথা সদ্ধম্মপ্লকাসনী । 

১)  মহাবধদ €১ম ভাগ ) 1 
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'অন্যতর স্থবির প্রণীত-_ 

১।  অপাদানটঠকথ। বিশ্ুদ্ষজনবিলাজিনী । 

আম বুদ্ধদত স্থবির প্রণীত-_ 

১1 বুদ্ধবংসটঠকথা মধুর বিলাঙ্গিনী | 

২। বিনয় বিনিচ্ছয়ে। ( সম্পূণ  বিনয়ার্থকথা পছযে )। 

সু সারীপুত্র স্থবির প্রশীত-_ 

১। *বিনষ সারখদীপনী টীকা । 

২। ,পালিমুত্তক বিনয় বিনিচ্ছয়ো-ও এ টাকা | 

আম বজিরারাঙ্গ স্থবির প্রণীত-- 

১। বিনয় বজিরবুদ্ধি টীকা | 

হীন জাগর স্থবির প্রণীত-_ 

১। বিনফুটঠকথা সমন্তপাসাদিকা যোজন না 

শ্রম বুদ্ধনাগ স্থবির প্রণীত-_ 

১। কম্বাবিতরণী চীকা। বিনয় মপ্ত,সা। 

মৎ ধন্ম্ী স্থবির প্রণীত 

১। খু্দসিজ্জা । 

এ ২1 যুলসিষ্া । 

রম সঙবরক্ষিত স্থবির প্রণীত__ 

১। খুদ্দসিব্ঘা টীকা হ্বমজলগ্নসাদনী | 

২। যুলসিব্ধা টীকা দ. ৮... 
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ব্রঙ্মাদেশের তম্বদীপ রাজ্যে রতনপুঞ্ নগরে তিরিয় পর্ববত- 

বাসী জনৈক ত্রিপিটকাচাধ্য স্থবির কর্তৃক ২১০১ স্গত বে 
লিখিত-- 

১। বিনয়ালগ্কার টাকা রি 

হম আধ্যবংশ স্থবির প্রগীত-_ 

১। সুভভসঙহটঠকথা | 

আম অনুরুদ্ধ স্থবির প্রণীত-_ 
১। অভিধম্মথথ 'সঙগহো | 

জ্ীমৎ সুমঙ্গল স্থবির প্রণীত-- 
১. আভিধন্মথসজগহ টীক। বিভাবনী | 
২ এ ”.. পরমখদীপনী | 

| (লেডি ছেয়াদকৃত ) 

৩। & ".. অস্কুর (বিমল স্থবির কৃত )। 

৪ | সি ”... অতুজ বিসোধনী । 

( অতুল স্থবির কৃত ) 
৫ | *.. অশিসার মঞ্জুসা | 

ধম্মপদ 

ধন্মপ্দ সুত্রপিটকান্তগত ক্ষুদ্রক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ । 
ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্দব প্রথম ্রীযুত চারু চন্দ্র বন্থ ইহার 
মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন (১৯০৪ ইং) ততপর হিন্দী 

ভাবায় ইহার ছয়টি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া্তে | জীসূর্যা কুনার 

বন্ধা (১৯০৪ ইং ) $ চন্্রমণি স্থবির (১৯০৯ ইং), স্বামী, সত্যদেব 
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পরিব্রাজক, শ্রীবিঞুর নারায়ণ (১৯৮৫ সংবত) , গঙ্গাপ্রসাদ 

 উপাধ্যায় (১৯৩২ ইং). রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৯৩৩ ইং) ও আরও 

দুই খানি বাঙ্গালা পঞ্ঠে ইহার পঞ্যামুবাদ প্রকাশিত হয় । ১৮৫৫ 

থুষ্টাঝে ডেনমার্কবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফক্জবোল ধন্মপদের 

এক মত্যুতকুষ্ট সংক্ষরণ প্রকাশ করেন । এ সময়ে. তিনি লাটিন 
ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর 

চিন্তান্তরণ করেন | তদনন্তর বার, গগালি, উফম, ওয়েষার 

' প্ুভৃতি পণ্ডিতগণ ধন্মপদ গ্রন্থ ফরাসী, উংরেজী ভাষায় অর্ুবাদ 
করিয়া উহার প্রচার বৃদ্ধি করেন । ১৮৭৯ খুঃ অন্দে অধ্যাপক 

মোক্ষমূলর ইংরেজী ভাষায়, ১৮৭৮ খঃ তাব্দে কার্ণন্দ হু ফরাসী 

ভাশ্বায়। ১৮৭৮ থুঃ অন্দে রেভারেগু বীল্ চীনভাবায়, স্তুপ্রপিদ্ধ 

মিফনার তিববতীয় ভাষায় ও ১৮৯৮ খঃ অন্দে এই ধন্মপদ 

কলিকাতা বুদ্ধিষ টেক্স সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রেভারে& 

'বিল্ বলেন__ চীনভাষায় ধন্মপদ গ্রন্থের চারিখানি আনুবাদ 
পাওয়া ষায়। বলা বাহুল্য এই মহামুল্য গ্রন্থ প্রথিবীর নানা 

ভাষায় অনুবাদিত "হইয়া বুদ্ধের বাণী প্রচারে যে সহায়ত। 

“করিয়া, ইহাই অতিশয় গৌরবের বিষয় । এই ধন্মপদ ২৬ 

অধ্যায়ে বিভক্ত | ৪২৩টি গাথা এই মূল গ্রন্থে আছে | 

ধম্মপদট্ঠকথা 
,ধম্মপদের অ টঠ কথা খানি শ্বীষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীর 

প্রারস্তে গনুবুদ্ধ বুদ্ধঘোষ স্থবির কর্তক লিখিত হয় । ্রীগগীয় 
৪১০--৪৩২ তাকে মহানাম নামক পঞ্চিত মহাবংস নাষে 
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সিংহলের এক ইতিহাস রচনা করেন । প্রথম ৩৭ অধ্যায় মা 
নামের রচিত | এই ৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, “বুদ্ধঘোষ মগধ 

হইতে সিংহলের অন্তর্গত অনুরাধাপুর নগরে গমন করেন, এবং 

পিংহলীয় অ টঠ ক থা হইতে পালি ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন ।” 

লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠাতা মহামহীন্দ স্থবির ধুষপূর্বৰ 

২৪১ অন্দে মিংহলী ভাষায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়। 

গিয়াছেন, উহ1 অবলম্বন করিয়া বুদ্ধঘোষ স্থবির ধ ম্মগদটঠ 

ক থা পালি ভাষায পরিবর্তন করেন । তাই তিনি স্বীয় রচিত 
গাথায় গ্রন্থারস্ডে প্রকাশ করিয়াছেন ষে-_“সিংহলী ভাষায় ইহার 

অ টঠ ক থা থাকাতে বিভিন্ন দেশীয় লোকের উপকারে আসি- 

তেছে না, আমি কুমার কশ্যপ স্থবির কতক প্রার্থিত হইয়া ইহা 

বিশুদ্ধ মাগধী ভাষায় পরিবর্তনে অগ্রসর হইলাম 1” 

কেহ কেহ বলেন, ধন্ম পদ টঠ কথার প্রণেতা মহানাম 

রাজার সমসাময়িক । কেহ বলেন তাহার পরবস্তী কালে অন্ধ 
বুদ্ধঘোষ কনক ইহা পরিবর্ভিত হইয়াছে । ইহা পণ্ডিতগণের 

বিবেচ্য | 

এই মাগী ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববন্তী পঞ্চিতগণের বন্ধ: 
মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পঞ্চিতগণের মতে মাগী 

ভাষা মূল ভাষা নামে অভিহিত। কারণ আদি কল্লোৎপন্ন 
মনুষ্যাগণ, ব্রক্ষগণ, সন্বুদ্ধগণ এবং যাহারা কোন বাক্যালাপ 

শ্রবণ করে নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ যাহাদ্বারা কথা বলিয়। 

থাকেন সেই মাগধা ভাষাই, মূল ভাষা। তাইগ্াথায় বণিত 

হইয়াছে ১ 
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“সা মাগবী মুল তাসা নরা য়ায়াদিকষ্সিকা, 
্রষ্ষানে। চ-ঙ্গতালাপা সন্থুদ্ধাচাপি ভাসরে ।” 

ইহা আবার মগধ রাজ্যের ব্যবন্ৃত ভাষ! বলিয়াও মাগবা 

ভাষা নামে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার *বিশুদ্ধতা ও কোমলতা 

ছিলনা বলিয়া! দেশীয় মাগধী নামে কখিত। বুদ্ধের উৎ- 
পন্ভির পুর্বেব ও সময়ে লোকজন যদিও এই ভাষায় আলাপ 

সালাপ' করিত, তাহ! বুদ্ধ ও শ্রাবকগণের ভাষার গ্ঠায় ুমান্ভিত 

'স্বহে। দ্ধ ও শ্রাবকগণ যেই মাগধী ভাষা, ব্যবহার করিতেন, 

তাহা শ্রুতি মধুর ও লালিত্য গুণ বিধায় শুদ্ধ মাগবী নামে 

কথিত |. এই যে পালি নামধেয় নাগধীভাবা উহা সুখাতঃ 

সন্যকসন্বদ্ব-বর্ণিত ধদ্ম বিনয়ের ভাধ! বলিয়া বুদ্ধ ভাষা নামেও 

অতিহিত | 

কোন কোন পণ্ডিতের মতে পাটি পাটি ব! পওক্তি ক্রমে 

বুদ্ধ প্রমুখ শ্রাবকগণের দেশনায় সমাগতা ভাষাই পালি ভাবা 
নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ! কেহ কেহ মগধ পল্লীর ভাষ! 

বলিয়াও পালি ভাষা আখ্য। দিয়া থাকেন । 

"দ্ধ পরম্পর। ত্রিপিটক গ্রন্থের টীকা, অনুটাকা, যোজন 

প্রভৃতি গ্রন্থ ধারাবাহিক রূপে যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে এ 

ভাষাকে মাগধী পালি বলিয়া কথিত হয়। কোন কোন 
সংস্ক তাচা্য গণের গ্রন্থে পালি শবের প্রয়োগ দেখা বায়। এ 

সম্বন্ধে শ্রীধুত বিধু শেখর শাস্ত্রী তাহার প্রণীত পালি প্রকাশ 

ব্যাকরণের প্রবেশক খণ্ডে বন্ত গবেষণা পূর্ণ তথ্য দিয়াছেন । সে 
ষাহাই হউক বুদ্ধের নিববণণের ২৪৭৭ বতসর পর্য্যন্ত পালি বিশারদ 



আচাধ্যগণ ুদ্ধলীলায় বণিত শুদ্ধ মাগধী ভাষাকে আত্র পর্যন্ত 

শ্রেষ্টাসন দান করিয়া আসিতেছেন | 

বর্তমান. প্রতিপান্ভ ধম্মপদ্দটঠকথা খানির ২৬ ব্গে 

২৯৯টি উপাখ্যান মাছে। ইহা! ৭২ ভা ণবারে বিভক্ত। ৫লক্ষ 

গড ৬ হাঞ্জার শক্ষর এক গ্রন্থে আছে । তাই কথিত হইয়াছে-- 

থেরেন বুদ্ধঘোসেন ধীমতা৷ রচিতা অয়ং, 

ধম্মপদ্টঠকথা!৷ চ সোদত্ডাভিধানক | 

সতেবীঙ্গ 'চতুনতা চত্ুসচ্চ বিভাবিনা, 

সততযস্ছি বখুনং একেনুন সমুট্ঠিতা | 

তাসং অটঠকথং এতং করোন্তেন প্নিদ্মলং 

ঘ্বাসস্ুতি পমাণায় ভাণবারেহি পালিয়া। 

_ পুব্বোক্ত ২৯৯টি উপাখ্যানে মুল গাথার সংখ্যা ৪২৩টি, 
উপগাথার সংখ্যা ২৯৫টি | লঙ্কাধিপতি শীলমেঘ বর্ণাভয় কশ্থাপ 
সিংহলী ভাবায় এই ধন্মপদটঠকথার একখানি গ্ঠি পদ- 

থবগ্রন।! সম্পাদন করাইয়াছিলেন | কিন্তু ইহার পুবেব আ্ীমৎ 

ধন্মসেন স্থবির রতনাবলী নামে ধন্মপদটঠকথার এক সিংহলী 
তাখ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই র তনা বলী হইতেই ধম্মপদটঃ- 
কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়! প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়! থাকেন | 

কিন্তু ভাবথ সুদী নামে একখানি সিংহলী ভাম্য ছিল বলিয়া 

কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । ঃ 

যিনি যেরূপ অভিমত পোষণ করুন না কেন, কিন্ত আমরা 
মহামনস্বী আচাধা অনুবুদ্ধবুদ্ধঘোধের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেডি। 

তিনি এই উপাখ্যান গুলি এমন প্রাপ্জল ভাষায় ভাবসম্পদে পুর্ণ 



২/৬ 

করিয়া রচনা চাতুধ্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে পালিভাষাভিজ্ঞ 

পণ্ডিত মাত্রেই তাহার নিকট খণী থাকিবেন । এতগুলি নীতি 

বিষয়ক উপাধ্যানের সমষ্টি অগ্ত্র বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় 

না। বৌদ্ধ প্রধান দেশে পালি শিক্ষার্থীর! সর্বপ্রথম এই গ্রন্থ 

পড়িয়া পালি সাহিত্য অধ্যয়নে রত হয়। দুঃখের বিষয় ভার- 

তীয় ,কোন ভাষায় এই গ্রন্থের মূল কিন্বা অনুবাদ এখনও 

প্রকাশিত *হয় নাই । আমি এই মহত অভাব পরিপূর্ণ করিবার 

জন্য ব্রতী, হু, যখন আকিয়াব বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করি, 

তখনু অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশে ব্যস্ত থাকায় আমার সেই আশ 

চাপিয়া যায় । আবার ৰখন কলিকাতায় ধন্মাঞ্৯ুর বিহারে অব- 

স্থান করি, তখন আমার এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী 

হয়। পুনরায় মিলিন্দপ্রশ্ন অনুবাদের ভার আমার উপর ন্যস্ত 

হওয়ায় ধণ্মপদটঠকথার অনুবাদ ভার আমার প্রিয় শি 

শীমান শীলালঙ্কারের উপর অর্পণ করি । তাহার অক্লান্ত পরি- 

আমে ও প্রকাশক শ্রীযুত বরদা চরণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত 
হারাণ চন্দ চৌধুরীর বদাম্যতায় আজ ধন্মপদটঠকথার ঘমক বর্গ 

মাত্র বাঙ্গালী পাঠকদের হাতে অপিত হইন্লু । 

যদি বরদ! বাবু ও হ্বারাণ বাবুর মত নন্ধন্্ প্রকাশের 

ভার কোন কোন শ্রদ্ধাবান দায়ক গ্রহণ করেন, যথাক্রমে অপর 

২৫. অধ্যায়ণ প্রকাশিত হইবে । 

আশ করি সমাজের ্যান্ বঙ্ধান্য ব্যক্তিরা এক একজন 

অন্ততঃ এক একটি পরিচ্ছেদ প্রকাশের অর্থ সাঙ্কাষ্য করিয়া! 
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সদ্ধশ্ব্ প্রচারে সহায়তা করিবেন ও জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান 

বীদ্বমিশনকে অনুবল প্রদান করিবেন । 

আষাড়ী পুণিম। 
বিদর্শনারাম এ 

কানাইমাদারী ৰঁ _. শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির 
২৫।৭। ৩৪ইং ) 
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হু --5 হম জিশিভ প্ুুস্তক । | 
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ল্বস্ল্মস্পদউউউল্কিত্খা । 
নমে। তজ ভগবতো অরহতো। 

সম্মা সন্বুদ্ধত 1" 
৪৪2 

মহানোহ তমোনদ্ধে লোকে লোকন্ত দজিন।, 

যেন সন্ধপ্ম পড্জোতো জালিতো! জলিতিদ্ধিন! ! 

তঙ্জ পাছে নমভিত্বা সন্বদ্ধত সিরীমতো, 
সন্ধ'মরস্ পুজো কত্বা সওব্জ চঞ্রলিং | 

তং তং কারণমাগন্স ধন্মা ধন্মে্ক কোবিদেঃ 

সল্প সন্ছন্সপদে! - স্থা ধন্মপপতং হুভং । 
্ এসসি) ৭ ৫.০ এ ৬৮৮ এ হর হি, ভঞাগাগান স্টিক পারি ০ রেশিও ০৯তম "ক 8৯৪ হারা ॥ গা ৯থা প ১০০ বন ভাতার জ্বর "০৫ বি দা" প্রহার দা ০ পচ দহ নারাজ, এ জজ 

'জল্ননদি-জবব্বন্িহ্থা £ 
দেই ভগবান অহ সম্যক সন্ব,দ্ধকে নমস্কার | 

-তমাচ্ছন্ জ্বাজিয়াছে লোকে যেই, 

৪ লাকজশী স্ন্মের দ্যতি সেই ॥ 

৩ম গছ চি, করি ভি নমক্কান্) ? 

সন্ধন্মেরেো ক্রি পুজা ক্কৃতাঞ্জলি সজ্বে আরু | 

ধর্মাধম্মে কোবিদ সম্প্রাপ্ত সদ্ধন্ম পথ, 

তত্ভৎ কারণ জেনে শান্তা * শুভ ধম্ম পদ | 

শখদন কুর্ভী, বুদ্ধ ॥ 



ধন্মপদট্ঠকথ। 

দেসেসি করুণাবেগ  সমুশাহিত মানসৌ, 

সং বে দেবমনুজানং পীতি-পামোজ্জ বদ্ধনং । 

পরম্পরাততা তরঙ্গ নিপুপা অপ্বপ্ননা, 

য়া তন্বপণ্ি দীপমিহ দীপভাষার সন্িতা । 

ন সাধয়তি সেসানং জভ্তানং হিতসম্পদং, 

অগ্নেবনাম সাধেয়্য সব্বলোকল্ সা হিতং । 

তি আসিংসমানেন দন্তেন সমচারিল।, 

কৃমারকজপেনহং  থেরেন খিরচেতসা । 

সদ্ধম্জট্ঠিতিকামেন সকচ্চ: অভিয়াচিতো, 

তং ভাসং অতিবিধার পন্তর্ বচনক্ধমং | 

করেছেন উপদ্ধেশ প্রীতি-মুদ বিবর্ধান, 

দেব-নরে সমুৎসাহে করুণার বরিধণ । 

নিপুণ বিবৃতি তা'র পরম্পরা সনান্ৃত, 

তাত্রপর্ণী দ্বীপে * যাহা দ্বীপ-ভাষে 1 অবস্থিত । 

অপর লোকের নাহি সাধিছে সম্পদ-হিত, 

সমন্ত লোকের ইহ সাধিবে নিশ্চয় হিত । 

সমচারী হ্িরচিত্ত কুমার কশ্টপ দ্ী ১৮, 

স্থবির কর্তৃক হয়ে সন্ধন্মের হিতকামী | 

এরূপে অকজ্ক্যমান, নন্মেগছে যাচিত আর, 

ত্যজি” যত্ধে আমি অতি ৰিস্তৃত বচন-হার । 

টি ১ ২শ্পত ৪ ০ ৪ পান শ ০ শা সত ৬৮ ৯৯ ০ ০ পপ অপ শী শা পপ সী অপ তলা পাশ লা আজি পাস পপ বই পা ৯৯ পা সর ক রদ 

“ লঙ্কান্বীপ । 1 পিংহলী ভাষায় । * রিপু সমূহ ঘি দমন করিয়াছেন 



 ধম্মপদট্ঠকথা ও. 

 শপহায়ারোপস্িত্বান তন্ভি ভাসং মনোরমহ, 

গাথানং ব্যগ্রনপদং যু তথ ন বিভাবিতং ং 

কেবলং তং বিভাবেস্বা! সেসং তমেব ভখভো।, 

ভাসম্তরেন ভাসিঅং আবহান্তে! বিভাবিতং; 

ননসে! পীতিপামোজ্জং অথধন্মুপনিজিতস্তি । 

৪ 
মনোরম তত্ত্রী-ভাষা + করি? তান আরোপিত 

শগাথার ব্যঞ্জন-পদ্দ অপ্রকট প্রকটিত । 

সমস্ত প্রকাশ করি সেই অর্থ অনুনারে, 

পণ্ডিত জনেব্ু চিত্ত বিনোদন করিবারে ॥ 

সুধী-মন-প্রীতি-মুদ অর্থ-বম্ম অনুযুত, 
মাগধী ৪ ভাষায় হবে এই ধন্ম সুতভামিত । 

সাত ৮. সা পিসী পাবি সপ ০৩ 

(পালি ভাষা । ১ পালি 



হবস্মম্ক লবঙ্গ । ৯ 
চক্থুপালখের বখ,। ৯ 

“মনোপুব্বজমা ধন্মা মনোসেটঠা মনোময়া, 

মনসা! চে পদুট্ঠেন ভাদতি বা করোতি বা; 

ততো। নং ছুকুখমন্ত্রেতে চক্ষংব বহতো। পদ তি 

অযং ধন্মদেসনা কথ্থ ভাসিতা্তি ? 'সাবখিয়ং । 

ক আরব্াতি ? চক্খুপালখেরহ | 

স্রাব খাপ রাতারাতি রা যা টার ক 

হ্নন্ষ অল £ 5 
চক্ষুপাল স্থবিরের উপাখ্যান । ১ 

মনস্প বর্ম ধর্মচয়, 

মনঃশ্রে্ট মনোময় 9 

দৌষধুক্ত মনে যদি কোন এক জন, 

বলে কোন কথা কিছু করেবা করম; 

শকটের চক্র বগা বুধ পদে ধার, 

ছঃখ তাত্র অবিরাম পানে পাছে ষাপু। 

এই' পর্মোপদেশ কোণায় বলা হইয়াছিল? শ্রাবন্তীতে | ক্কাছাকে উপস্ক্ 

করিয।? টক্ষুপাশ স্থবিরকে। 



ধন্সপ্দটঠকথা ', ৫ 

১। সাবশিয়ং কির মহামুবধো নাম কৃটুম্বিকো অহোসি 

অড্ডো মহদ্ধনেো। মহান্তোগো অপুভ্তকো | মো একদিবসং নহান- 

তিশ্থং গন্তা নহাত্া আগচ্ছন্তে। অন্তরামগ্গে সম্পন্নসাথখং একং 

বনস্পতিং ১ দিশ্বা “ভয়ং মহেসব্্ায় দেবতায় অধিগহীতো 

ভবিজতী”তি । তজ হেট্ঠাভাগং সোধাপেত্বা পাকারপরিন্দেপ: 
কারাপেত্বা বালিকং ২ ওকিরাপেত্বা ধজপতাকং উন্জাপেত্বা বন- 

স্পতিং ১ অলঙ্করিত্বা “পুত্তং বা ধীতরং ব! লভিহ্বা তুদহাক্ং 
মঙ্থাসকারত করিজামী”তি পথ্থনং কত পদ্ধামি | ট 

২ । অথশ্ু ভরিয়ায় কুচ্ছিয়ং গন্তো পতিট্ঠাদি। সা গব্রুজ পভিট্ঠিত 

ভাঁবং এব তজ অরোচেসি | সো তজা গন্ত পরিহাত্রঃ অদাদি | 

১। আাবন্ীতে মহাঙবর্ণ শামে এক মহারশী, মহাতোখী, ধণাঢা 

কুটুঘিক ছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক। একদন তিনি শ্ৰানতীর্ঘে গমন, 

পূর্বক ন্নাঁন করিয়া! আনিবার সময় পখিমধো শাখাসশ্ন্ন এক বনম্পতি * 

দেখিতে পাইলেন । “এই বুক্ষটিকে হয়ত কোন শক্তিমান দেবতা আশ্রদ 

করিয়া থাকিবেন;” এই ভাবিয়া তিনি ইহার ভপদেশ পরিষ্কার করাইলেন, 

চারিপিকে 'প্রাকার বেনী করাইরা দিলেন, বাঁশি [বকীর্ণ করাইলেন এবং 

পবাপতাকা উডঠীন করাওত বনস্পতিকে সমলগ্ ত করিয়া "পুত্র বা কন্। 

লাভ করিলে আপনার মহাসৎকার করিব 1” এইকপত্প্রার্থনা ক্রয়! প্রস্থান 
করিলেন। 

২। অনন্তর তাহার ভাতা অন্তঃনত্বা হইলেন । ভাব্যা গর সথগর হইয়াছে 

বানিয়া উহাকে কহিলেন । তিনি তাহাকে গভ রক্ষার সুযোগ করিয়। দিলেন। 

১ । ম__ _ ধনগ্লতিং হ। ম-_বালু কহ, 

স. পুষ্পহীন ফলদ টি মহ্াক্ম। 

্পপিপশপ দিপা তা শীলা পপ পাপ পপর লজ 



৬ ধন্মপদট্ঠকথা [১ ষমক 

সা দসমাসচ্চয়েন পুততং বিজায়ি ৷ সেট্ঠি অন্ুনা পালিতং বন- 
স্পতিং নিঙ্গায় লগ্ধন্ডা তজ “পালিতো"তি নামং অকামি | অপর- 

ভাগে অগ্রন্থ পুভং লতি । তলা ছ্রল্পপালোতি নামং কতা 

ইতরল্স “মহাপালো”তি নামং অকরি । তে বয়প্রন্ডে ঘরৰঙ্ধনেন 

বন্ধিংস্থ |. | 

৩ ভশ্মিং জময়ে সথা পবন্তবরধন্মচন্ো অনুপুব্রনা- 
গন্তা অনাথপিপ্ডিকন মহাসেট্ঠিনা চত্ুপপ্নাস কোটি, ধনং 
বিজজ্ঞেত্বা কারিতে জেতবন মহাবিহ্গারে বিহরত্বি মহাঁজলং, 

সগ্গমঙ্গে চ মোব্ধমগ্গে চ. পতিউঠাপয়মানো | তথাগতো হি 

মাতিপক্ধতে। ১ অসীতিয়া পিতিপব্থতো৷ অসীতিয়াতি দ্বেমসীতি 

এঞাতিকুল সহজ্জেহি কারিভে বিহারে একমেব বঙ্সাবাসং বসি । 

তিনি দশমাস পরে একটি পুত্র প্রসব করিলেন । শ্রেষ্ঠী আপনার প্রতি- 

পালিত বনম্পতির প্রসাদে তাহাকে লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া তাহার 

নাম রাখিলেন "পালিত? | কিছু দিন পরে তিনি আর এক পুত্র সাঁভ 

করিলেন । তাহার *চুল্লপাল' নাম রাখিয়া ফ্েষ্ঠের নাম পরিবর্তন করিয়া 

'মহাপাল' র/খিলেন । তান্ধারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে বিবাহ- 

সুত্রে আবদ্ধ করিলেন । 

৩1 তখন শান্ত ধশ্মচক্র প্রবর্তনের পর ক্রমে নানাদেশ পধ্যটন 

করিয়া শ্রাবস্ভতীতে ' আসিয়াছিলেন । অনাথপিগুক মহাশ্রেষ্ঠটী কর্তুক 

চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ মুদ্রা বায়ে নির্িত ছেতবন বিহারে জনগণকে শ্বর্মাগ্গে 
ও মোক্ষমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রপাস পাইতেছিলেন | তথাগত 

মাত পক্ষের অশীতি সহম্দ্রও পিহ পক্ষের অণীতি সহআঃ এই দ্বি অণীতি 

সচম্র জ্ঞাতিকুল ছারা নিশ্মিত বিহারে মাত্র এক বর্ষা বাস করিয়াছিলেন । 
বা ০ বে আজ ০০ সী পরত ৮ পাশ পা সি ২৬৯ তাপ পিল তত ০শপীশীল শীশি সত সত পপ সপশতি-প আপাাপস্বল শী শি পি ও সপ পাপ স্প০৩৮-জ_ শিপ পা আগ 

১। ম-_ মাতুপকখতে। | 



বগো ] চক্ধ,পালখের বথু-- ১ ৭ 

অনাথপিণ্ডিকেন কারিতে জেতবন মহাবিহারে একুনবীসতি, 

বিসাখায় সন্তবীসতি কোটিধন পরিচ্চাগেন কারিতে পুৰবারামে 

ড বঞ্জাবাসেতি, দ্বিন্বং কুলানং গণমহন্ততং পটিচ্চ সাবখ্িং 

নিজায় পঞ্চবীনতি বঙ্সাবাসে বসি,। অনাথপিপ্ডিকোপি 

বিসাখাণপি মহাউপামিকা নিবন্ধং দিবসঙ্গ দ্বেবারে তথাগণজ 

উপট্ঠানং গচ্ছন্তি । গস্ছন্তা চ -ণ্দহর সামণেরা নো হথে 

ওলোকেশন্তী”তি তুচ্ছহুথা নাম ন গতপুৰৰ! | পুরেভভং গস্ছন্া 

খোদরীয়াদীনি গাহাপেত্জাব গচ্ছস্তি, পচ্ছাতন্রং পঞ্চভেসজ্জানি 
অঁ্টঃ চ পানানি | নিবেসনেন্ পন তেসঃ দ্বিন্নং ১ ভিক্ধুসহজান 

নিচ্চপপ্রন্ভানেবাসনানি হোন্তি ; অন্নপান ভেসজ্জেন্ত 
ইতগিজডা 

অনাথপ্তিক নির্মিত ভ্রেতবন বিহারে উনবিংশতি বর্ষ, বিশাগাঁ কর্তৃক 

সপ্রবিংশতি কোটি মত্্রা বারে নিরশ্ষিতি পূর্বারাম বিহারে ভয় বর্ষা, এই 

দুই কুলের গুণমহব্বের জন্ঠ শ্রাবন্তী আশ্রয়ে পঞ্চবিংশতি বর্মাবাস করিয়াছিলেন । 

অনাথপিঙিক ও মহাউপাসিকা ধিশাখ। নিত দিবদে চইবার তখাগতের 

সেবা করিতে যাইছেন : শতকণ শ্বামণের গন কিছু প্রাপ্তির আশার 

অ.নাদ্ের হাতের দিকে তাকাইবেন * এই মনে করিয়া তাহারা 

কখনও রক্ত হস্তে বাইতেন না। পূর্বাছে গেলে সঙ্গে করির়া 

অনেক খাগ্চদ্রব্য লইয়া যাইতেন ও অপরাহে পঞ্চ ভৈষজয * ও 

অঃ পারীর লইয়া! ষাইতেন | তাহাদের আবাসেও নিত্য দুই 

মহ তিক্ষুর কগ্ আসন প্রস্তুত থাকিত । অন্ন, পানীয় ও ভৈষজা 
0১2875512-7555522375255775755577255557287745755545645:75557582555555557815155758552 

১। ন-- দ্থিন্বং ছিন্ং | লে 
ক ধৃত, মাধন, তৈপ, মধু ও গুড় । 

1 এধু। কিশ মিশ.১ শালুক, কাঠালীকল!ঃ মআটিকলা, আন, জান ও পানাক্ষল 

ই অগ্টবিধ গুদ জাতীয় ফলের রদ মম্িপক নধ করিয়। ই।কিয! ভিক্ষুর। ইচ্ছা করিলে 
বিকালে পান করিতে পারেন । 
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য়ো য়ং ইচ্ছতি তম তং য়খিচ্ছিতমেব সম্পজ্জতি | তেশ্ু 

অনাথপিখিকেন একমেব দিবসস্পি সথ। পঞহং অপুচ্ছিত 

পুবেবা | সো! কির--'তথাগতো! বুদ্ধন্ুথুমালে! খন্ভিয়ন্রখুমালো। 

উপকারে! মে গহপতী“তি মর্হং ধন্মং দেসেন্তো কিলমেক়্যা”তি 

সখরি অধিমন্ড সিনেহেন পঞ্হং ন পুস্ছতি । সথ। পন তন্যিং 

নিসিননমন্ডে যেব “অয়ং সেটঠি মং অরস্থিতব্বট্ঠানে রব্ধতি | 

অহং হি কগ্রসতসহআাধিকানি চস্তারি অসংখেয়্যানি অলঙ্কত- 

পটিয়ন্তং অন্তনো! সীসং ছিন্দিত্বা অব্ধীনি উপ্লাটেত। হদয়মংসং 

উব্বন্তেত্বা ১ পাণসমং পুভুদারং পরিচ্চজিত্বা পারণিয়ে। পুরেস্তো 

পরেসং ধন্মদেদনথমেব পুরেসিং, এস মং অরখ্খিতব্বট্ঠানে 

বব্থতী”তি-_ একং ধন্মদেসনং কথেতি য়েব । 

খিনি যাভণ চাহিতেন তিনি তাহ! যথেচ্ছা লাভ করিতেন | এতদিনের মধো 

অনাথপিগিক শান্তাকে একদিনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই । তিনি ভাবিতেন- 

“বন্ধ সুহুমার ক্ষত্রির সুকুমার তখামত "গৃহপতি আনার উপকারক ? ইভ মনে 

করিয়া আমাকে ধন্ম উপদেশ দিতে ক্লান্ত হইবেন |” এই মনে করিফা শান্তার 
রে পো 

প্রতি মেহাধিক্য ধশতঃ তিনি প্রশ্ন দিজ্ঞাসা করিতেন নাঁ। কিন্তু তিনি 

বদিবা মাত্র শান্তা «এই শ্রেনী আমাকে অস্থানে রক্ষা? করিয়েছে আদি 

যে লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্পকাল নিজের অল রে মাঁওত শির ডেদন 

করিয়া চক্ষুধুগল উৎপাটন করিয়া, হৃদয় যাংগ ছি টু ও প্রাণরম 

স্লী-পু্র পরিদতাগ করিরা পারমী পুর্ণ করিরাছি,। তাহা পরুকে ধর্মদেশনা 

করিবার জন্তই করিয়াছি । এই শ্রেসী আমাকে অরক্ষর্ণীয় কারণে রক্ষা 

করিতেছে 1৮ ইহা চিন্তা রি বন্মোপদেশ নি | 
৮০০০ ০ ০০০৭ ছি তি তত সঙ্গ তত পি ত 

৯] ৯ _ উপ্পাটেত্বা। । 
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৪ তদা সাবখিয়ং লত্তমনু্কোটিয়ো বসন্তি । তেনু সঙ্গ, 
ধন্মকথং স্ুন্বা পঞ্চকোটিমন্তা মনুগা অরিয়সাবকা জাতা, দ্র 
কোটিমভা পুথুজ্জন! | তেন্্ব অরিয়সাবকানং দ্বেষেব কিচ্চানি 
অস্কেস্থং, পুরেতত্তং দানং দেস্তি, পচ্ছাভত্তং গন্গমালাদিহণ্থা ব- 

ভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্বা ধম্মসবণথ্থায় গচ্ছস্তি | 

৫1 অথেকদ্দিবসং মহাপালে। অরিয়সাবকে গন্ধনালাদিহ্ে 

বিহারং চছন্তে দিস্বা “অয় মহাজনো কুহিং গচ্ছতীশতি পুচ্ছিন্গা 

*ধন্সবণায়া পতি স্ৃত্বা "অহম্পি গনিআামী”তি গন্তা সগারং বন্দি 

পরিসপরিধন্তে নিসীদি । 

৪। তখন শ্রাবস্ীতে সাতকোটি লোক বাদ করিত । তাহাদের নবে 

পাচকোটি শান্তার ধর্ম্পোপদেশ শুনিয়া আধ্যশ্রাবক হইয়াছিল ; দুইকোট 

মাত্র পুথকৃজন * ছিল । ভোজনের পুর্বে আহাধ্য বস্ত দান দেওঘ়া এবং 

আহারান্তে বস্ত্র, ভৈষজ্য ও পানীয়াদি সঙ্গে নিয়া, গন্ষদ্রব্য ও মালাদি হস্তে 

করিয়া ধন্মশ্রবণের জন্ত বিহারে বাওয়। এই দুইটি আর্মাশ্রাবক 

কম্ম ছিল । 

৫1 *একদিন মহাপাল দেখিলেন, বহু আধ্যশ্রাবক গন্ধদৃধ্য এ পুষ্পনাল্য 

হপ্তে বিারে যাইতেছেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন--এতলোক কোথার 

স্বাইতেছে 1” প্রত্যুত্তরে শুনিলেন-_ প্ধন্্শ্রথণ করিতে ঘাভতেছেন 1 

তাহ! শনির! *আমিও যাইব” এইরূপ ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়া আনাশ্রারকহদর 

সঙ্গে সঙ্গে বিহারে গিয়া শান্তাকে বন নমাগত জনমগ্ডলীর এক প্রান্ত 

উপবেশন্ করিলেন । 

+ যাহার। নিন্বাণের কোন স্তর প্রাপ্ত হয় নাই । 

মিলি 2 
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৬। ব্বদ্ধাচ নাম ধল্মং দেসেন্তা সরণসীলপববজ্জাদীনং উপ- 

নিজয়ং ওলোকেত্বা অক্জাসয়বসেন ধন্মং দেসেন্তি । তন্মা তং দিবসং 

সথ্থা তল উপনিজয়ং ওলোকেনত্বা ধন্মং দেসেন্টো আনুপুবরী কথং 

কথেসি ; সেয়াখীদং--দ্ানকথং সীলকথং সগ্গাকথং কামানং আদীনবং 

গুকারং সংকিলেসং নেকুখশ্মে ৮ আনিপংসং পকাসেসি । তং 

সুতা মহাপালো কুটুশ্থিকেো। চিন্টেসি- পরলোক গচ্ছন্তং পুত্ত- 

ধীতরো বা তোগা বা নানুগস্ছন্তি, সরীরশ্পি অন্তন] সদ্ধিং ন গাচ্ছতি, 

কিন্মে ঘরাবাসেল ? পৰ্বজিল্সামী” তি | সো দেসন। পরিয়োসীতন, 

সথারং উপসংকমিত্া পৰবজ্ডং যাচি । অথ নং সগা “নথি তে কোচি 

আপুচ্ছিতব্বযুস্তকো ঞ্াতীগতি আহ । | 
“কনিট্ঠ ভাতা! পন মে ভন্তে, অখ্ীণতি | 

৬। বুদ্ধগণ ধর্মীদেশনা, করিবার সময় শ্রোতার শরণ, শীল ও প্রত্রজ্ঞা- 
কলির উপনিশ্রয় (হেতু) অবলোকন করিয়া তাহার অধ্যাশয় অনুসারে উপদেশ দিদা 

থাকেন। তদ্ধেতু সেইদিন শান্তা মহাপালের উপনিশ্রয় অবলোকন করিরা 

ধন্দেশনা করিতে করিতে আন্পুবিবিক কথা কহিলেন; যথা দানকথা, 

শীলকথা, স্বর্গকথাঃ কাম (৩৭) সমূহের দোষ, অপকারিতা ও রেশ এবং 

নৈক্ষম্যের উপকারিতার বিষয় বিবৃত করিলেন । তাহা শুনিয়া ,মহ!পাল 

কুটু্িকের মনে ভাবের উদয় হইল | তিনি তাবিতে লাগিলেন-_-“পরলোক 

গমন কালে পুত্র, ছুহিতা বা ভোগ-সম্পদ কিছুই মঙ্গে বায় না, শরীর ও 

নিজ্জের সঙ্গে যায় লা, গুহবাসে আমার কি হইবে? আমি প্রব্রজ্যা গ্রাহপ 

করিব 1” দেশনাবসানে তিনি শাগ্তার সমীপে যাই! প্রত্রঞ্যা যাচ্া 'করি- 

গ্েন। অতঃপর শাস্তা তাহাকে জিজ্ঞাপা কৰ্িলেন__ "'ভোমার কি বিদাল 

নিয়। আদার মত কোন আত্মীয় নাই ?” | 
“আমার কনিষ্ঠ ভাই আছে তস্তে |” 
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“তেনহি তং আপুচ্ছা”তি | 

৭। সৌণ্সাধুতি সম্পটিচ্ছিত্বা সারং বন্দিঙ্কা গহং গন্ত। 

কণিট্ঠং পক্কোসাপেন্বা “তাতিঃ য়ং ইমস্মিং কুলে সবি্রাণকাবি- 
ঞ্াণকং ধনং ক্ষিঞ্চি অখ্থি সব্বন্তং তর ভারো, পছিপজ্জাহি- 

নং? তি | 

“তুম্হে পন কিং সামীগতি ? 

“ অহং সপ্যসস্তিকে পব্বজিঙ্সামীগতি । 
রর পি 2ম ক ছি এ ৭ 

“ কিং 'কথেসি ভাতিক ! ত্বং মে মাভরি ,মভায় মাতা 'ধিয়, 
পিসি 

৮4 পিতরি মতে পিতা বিয় লদ্ধো ঠ গেহে বো মহাবিভবো, সন্ধা 

গেহং অন্কাবসন্তেহেব পুগ্ুগানি কাতুং+ মা এবং অকগাতি | 

“ তাত, ময়া সখধন্মদেসনা স্থৃতা, সারা হি সপহন্থখুমং 

ভিলব্্ণং আরোপেত্া আদিমন্কাপরিয়োপানে কল্যাণধন্মো দেসিতো। 

*তবে তাহার নিকট হইতে বিদায় নিয়া আদ ।” 

৭ | তিনি দাধুবাদের সাহত অন্থমোদন করিয়] শাস্তাকে বন্দনা 
পুর্বক গুহে গমন করিলেন 'এবং কনিষ্ঠকে ডাকাইয়া কহিলেন__- “ভাই, 
এই কুলেসস্থাবর-অস্থাবর যাহ] কিছু ধন আছে সেই সমস্তের ভার তোমার উপর, 
তুম তাহা গ্রহণ কর।” 

“দাদা; আপনি কি ?” 

“আমি শান্তার নিকট প্রত্রজিত হইব ।” 

*“কি বলিতেছেন দাদা! মাতার মৃত্যুতে আপনাকে মাতার স্তায়, 
পিতার মৃত্যুতে পিতার স্ায় পাইয়াছি। আপনার গৃহে মহ্গাফিভব বর্তমান । 
গুহে বাস করিয়াও পুণ্য কর। যায়ঃ আপনি এইরূপ করিবেন ন11+, 

“ভাই, আমি শান্তার ধর্মদেশনা শুনিয়াছি ) তিনি আদি, মধ্য ও অবসানে 
কল্যাণষয় ধর্ম ত্রিলক্ষণ আরোপিত করিয়া সপ্মাগুস্থত্্ন ভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
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ন সন্ধা সো আগারমন্ধে। বসন্তেন পূরেতুং £ পব্বজিজামি তাতা”তি। 

*“ ভাতিক, তরুণা পি চ তাবখ মহল্লককালে পব্ৰজিচাথা”তি | 

ঞভাত, মহল্লকভা হি অনতনো! হখখপার্দাপি অনভাবা হোন্তি ন 

বসে বত্তস্ভি, কিমঙপন ঞাতক1 | স্বাহং তব বচনং নকরোমি, 

সমণপটিপত্তিং পুরেগগামী”তি 

“জরাজজ্জরিতা৷ হোন্তি হথখপাদ। অনভাবাঃ, 
য়া সো! বিহতগ্থামো কথং ধন্মং চরিভতা”তি। 

«পববজিআমেবাহং. তাতাশতি তত বিরবস্তজেব 

সথ জন্তিকং গন্তা পববজ্ঞং য়াচিত্বা লদ্ধপববজ্জ- 

পসম্পদো আচরিয়ুপজ্কায়ানং সন্ভিকে পঞ্চবআানি বসিত্রা 

গুহে থাকিয়া তাহা পালন করা যায় না) আমি প্রব্রজিত হইব 

ভাই ।” 

“দাদা, এখনও আপনি তরুণ, পরিণত বয়সে প্রত্রজিত ইইবেন ।” 

“বৎস, বুদ্ধের আপন হস্তপদও অনধীন হয়ঃ বশে থাকে না, 

জ্জাতিগণের আর কথাইবা কি! তাই তোমার কথা রক্ষা করিতে আমি 

অপারগ, শ্রমণব্রত পালন করিব |? 

“জরাজজ্জরিত হয়) হস্তপদ অনধীন) 

কেমনে সে আচরিবে ধন্মঃ যিনি শক্তিন্ীন”। 

&বংস, নিশ্চয় আমি প্রত্রজিত হইব” কনিষ্টের রোদন সন্ষেও 

তিনি শাস্তার নিকট যাইয়া প্ররজ্যা যাচ্ছ করিলেন এবং গ্রব্রযা ও উপসম্পদা 

লাভ করিরা আচাধ্য ও উপাধ্যায়ের নিকট পাঁচ বৎসর ৰাস করিলেন । 
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বুখবঙ্ো পবারেত্বা সথারং উপসঙ্কমিত্বা বন্দিত্ব পুচ্ছি-_প্স্তে, 

ইমস্মিং সাসনে কতি ধুরানীশতি ? ৮৮ 

“গন্যধুরং বিপ্জনাধুরন্ভি ছ্বে যেব ধুরানি ভিজ্ঞু”তি ৭ 

“কতনং পন ভন্তেঃ গন্থধুরং, কতমং বিপঙ্জনাধুরং”তি ? 

“আত্তনো। পঞ্র্ানুরূপেন একং কা দ্বে বা নিকায়ে, সকলং বা 
পন তেপিটকং বদ্ধবচনং উগ্াণিহত্কা তন্জ ধারণং কথনং বাচনন্তি 

ইদং' গন্ভধুরং নাম । সল্লহুকবুত্তিলে পন পন্তসেনাসনাভিরতঙা 

পঅন্তভাবে খয়বয়ং পটঠপেস্া সাতচ্চকিরিয়বসেন বিপঅনং বড্েতা 

অরহত্তগন্গুণন্তি ইং বিপক্সনাধুপ্পং নামা”তি | 

নপ্তর তিনি বর্ধাবাপ * শেষ করি প্রবারণার +পর শান্তার নিকট 

গামন করিলেন এৰং তাহাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_«তস্তে- 

এই শাসনে কয়টি ধুর ?” | 

£গ্রসথধুর ও বিদর্শনধুর দুইধুর ভিক্ষু 1” 
পতন্তে। গ্রন্থধুর ও বিদর্শনধুর কি 1 

“নিজের জ্ঞান অনুসারে এক বা ছুই নিকাম বা সমগ্র ত্রিপিউক 

ৃদ্ধক্তন শিক্ষা করিয়।, তাহার ধারণ, কথন ও শিক্ষাদানের নাম গ্রন্থধুব। 

লপূভোজী হইয়া গ্রামের প্রান্তসীমাস্থ বিশ্রামস্থানে বান করিয়া আপনার 
শরীর ক্ষয়বায়ের ভাব অবলোকন করা হইতে "অদম্য উদামে বিদর্শন 

বাড়াইয়া অঙস্থ গ্রহণের নাম বিষর্শনধুর।” 

ক পতিত পিল সত শা পাস সপ পপ ক পট সপ পপ তর সপ টাক জা ০ + অপ পি ভা পাস 5 তলত ৪ শপ সস আস পাজি (পাক তত ৩ ১৩৯ 

্ আবাছী পুণিন| হইতে আশ্থিনী পুণিমা পধ্যগ্ত এই তিন মাস ভিক্ষুদের বর্ধাবাসের সময়। 

1 দোষ হইলে বলিবার জন্য অপরকে জারাধন| কর। | 
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[ “ভন্তে। অহং মহল্লককাল্পে পৰ্বজিতো গন্থধূরং পুরেতুং 
ন সঞ্থিজামি বিপজনাধুরং পন পুরেষ্সামি কম্মট্ঠানন্মে কথেথাশতি । 

৮। অথঙ্ সথা য়াব অরহত্তা ১ কম্মট্ঠানং কথেসি। সো 

সথথারং বন্দিরা অত্ুনা সহগামিনো ভিব্ধ্ পরিয়েসস্ডো স্ঠি 
ভিন্ত লভিস্থা তেহি ুদ্ধিং নিব্রনিতবা বীমং ংয়োজনসতং নঙ্গাং 

গম্ভা। একং মহস্তং পচ্চন্তগামং পত্বা তথ সপরিবারে পিশায় 

পাবিসি। মনুজা বশুসম্পন্নে ভিষ্ধ. দিস্বা পসন্নচিন্তা আনসনানি 

পপ্রচাপেত্বা নিসীদাপেত্বা পণীতেনাহারেন পরিবিসি্া "ভষ্টে 
০4 কুহিং অফ়্যা গঙ্ছন্থী”তি পুচ্ছিত্বা “য়থা ফান্থুকট্ঠানং উপানকা”তি 

“ভন্তেঃ আমি অধিক বয়সে প্রব্রজ্যা নিয়াছিঃ গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে 

পারিব না) বিদর্শন ধুরই পূর্ণ করিব) আমাকে “কর্ধস্থান” + সম্বন্ধে বলুন ।” 

৮ | ্সতঃপর ভগবান তাহাকে অরহত্ব কর্ুস্থান পর্যন্ত বলিলেন। 

তিনি শাস্তাকে বদনা করিয়। তাহার সহগামী ভিক্ষু আছেন কি না 

অন্বেষণ. করিলেন। ষাটডন ভিক্ষু তাহার সহ্ছগামী হইলেন। তিনি তাহা 

দের সহিত নিক্ষমণ করিলেন | তীহারা ১২৭ যোৌজন পথ আতক্রম 

পর্ক এক বৃহৎ প্রত্যন্ত গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় ভিক্ষার জন্য প্রবেশ 

করিলেন। লোকেরা নিয়মপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে দেখিয়! প্রসন্ন মনে আসন 

সজ্জিত করাইলেন এবং তাহাদিগকে বপাইয়া উপাদেয় আহার পত্রিবেশন 

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“তস্তে আধ্য, আপনারা কোথায় যাইতেছেনঃ ?» 

"সুবিধা জনক স্থানে উপানকগণ।” 

০৮৮১ দাশিপাপিশী পিপিপি শি পাশাপাশি শসপপপাপিটিপিিপশপশীত পুশ পাপ পাপাশিপীশিসপীপ শাশিাশস্পীশিপশপপীপ 

১। যম” আরহভুং । 

1 ভাবনা । 
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নি 

৯ 
$ শে 

পর 
! ধুন্ডে পঞ্ডিতমনুজা বঙ্সাবাসং সেনাসনং পরিয়েসন্তি ভদন্তা' 

এঃস্বা “ভন্তে, চে আয়া ইং তেমাসং ইধ বসেয়্যুং ময়ং সরশেক্ত 
পতিট্ঠায় সীলানি গণেহয়্যামাপ্তি আহংস্ু । তেপি “ময়ং মানি 

কুলানি নিআায়ু ভবনিঙ্গরণং করিলামা”তি অধিবাসেম্ত্রং | মনুক্সা 

তেসং পটিগ্র্থ গহেত্বা বিহ্বারং পটিজগিত্বা রন্ডিট্ঠান দিবাটুঠা- 

নানি সম্পাদেতা অদংস্থ । তে নিবদ্ধ তমেব গামং পিগায় 

পবিপন্তি। অথ তে একো বেছেজো উপসংকমিত্বা “ভন্তে, বকুন্নং 

[নেন্অফান্তকাম্প নাম হোতি, তম্মিং উপ্পয়্ে ময্হং কথেয়্যাথ, 

করিআমী”তি পবারেসি। থেরো! ব,পনায়িক দিবসে 
$ 

ম? 

লরুপণট 

০ভসভ্ভা ৮৬ 

এইব্নুপ বলিলে বুদ্ধিমানের বুঝিলেন বে িক্ষুরা বর্ধাবাসের উপ- 

দবোগী বাসস্থানের অন্বেষণ করিতেছেন। তখন তাহারা বলিলেন--“ভস্তে 

আর্য, আপনার যদ্দি এই তিন মান এখানে বাস করেন, আমরা শরণে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া শীল গ্রহণ করিব। ভিক্ষরাও *'এই কুল লমূহের আশ্রয়ে 

থাকিয়া তবছুঃধের অবদান করিব" এই মনে করিয়া তাভাদের প্রস্তাবে 

সম্মত হঙ্ছলেন। লোকেরা তীহাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ,করিয়া বিহার সংঙ্কার 

করিয়া রাত্রি স্থান দিবা স্থান সম্পাদন করিয়া দিলেন। তাহ!রা নিতাই 

সেই গ্রামে পিগ্ডের জন্ত প্রবেশ করিতেন । অনন্তুর এক বৈধ আসিয়। 

তাহাদিগকে কহিলেন-_-"*তন্তে, বহুজন একত্রে বা করিতে গেলে অন্তু 

হয়; আপনাদের অসুখ তইলে আমাকে বলিবেন, আমি ওধধ দিব ;” 

এই বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। স্ববির ন্াপাল বর্মাবাস আরগ্ঘ দ্বিদে 
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তে ভিব্ধ আমন্তেত্বা পুচ্ছি--“আবুসো ইমং তেমাসং : কতীহ্ি 
ইরিয়াপথেহি বীতিনামেজথাশতি ? 

প্চতুহি ভন্তেগতি। 
“কিং পনেতং আবুসো,। পতিরূপং £ ননু অপ্পমত্েহি 

ভবিত্তব্বং ? মর়ং হি ধরমানল্ঞা বদ্ধস সন্ভিকে ১ কম্মটঠানং গহেস্া 
আগত ১ বছ্ধা চ নাম ন. সক্কা সাঠেয়েছন আরাধেতুং কল্যাপ- 

স্কাসফেন হেতে আরাধেতব্বা।, পমস্ত্স চ নান চত্তারো। অপায়া 

সকগেহ সদিসা, অগ্নমন্তা হোথাবুসোগতি 1. ৯৬. 

পতুমেহ পন ভন্তেতি ? । 

“অহং তীহি ইরিয়াপথেহি বাঁতিনামেজামিঃ ' পিটহিং 

ভিশ্ষর্দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-5আবুন, + তোমরা এত 

তিন মাস কয় “ইধ্যাপথে, * অতিবাহিত করিবে ?” | 

“চারি ইর্যাপথে তত্তে । 

“আবুন, হহ1 কি প্রতিক্ূপ ভইবে 2 অপ্রযন্ত হওয়া উচিত ম্তে ঞে 

কি? আমর! জীবন্ত বুদ্ধের নিকট কন্স্থান নিয়া আসিয়াছি ; বুদ্ধগণকে 

শঠতার দ্বার। আরাধন! করা যায় না, কজ্যাপ অধ্যাশয়ের দ্বারাই তাহাদের 

আরাধনা করিতে হয় । চারি অপায় * প্রমন্ডের পক্ষে স্বীয় গৃহ "সদ 

হয়, তোমরা অপ্রমত্ত হও আবুন !” | | 

'শসাপনি ভন্তে £” ৮ 

“আমি তিন ইরধঠাপথে অতিবাঞিং বে] টা 

রঃ এমএ । এ 

পি 
৯১ 

১। ম-_ সন্তিকা | 
1 ভ্িক্ষুদের মধ্যে বয়কনিষ্টের প্রতি আহ্বান; বন্ধু । 
শয়ন) উপবেশন, গমন ও দাঁড়ান এই চারি অবস্থাকে ইঘ্যাপথ বলে । 
« নবূক, ভিধ্যগু, প্রেত ও অন্থুর লোক । 



বঙ্গো] ও | চক্ধ,পালখ্ের-বণ্খ১. | এণ 

ন পসারেজামি আবুসো”তি। | 

“সাধু ভন্তে, অগ্পম্ত হ্োথা"তি | 

৯1 থেরজ নিদ্দং অনোন্ধমন্তজ পঠমনাসে অতিকঞ্ে 

অঞ্থধিরোগো উগ্পজ্জি ; ছিদ্দঘটতো। উদকধারা বিয় অব্ধীহি কারা 

পগ্ঘরন্তি । সো সব্বরতিং সমণধন্মং কতা অরুণুগ্গামনে খত্ং 

পরিসিত্বা নিসীদি | ভিকধু ভিব্ধাচারবেলায় খেরজ সন্তিকং 

' উপসংকমিদ্ধা “ভিব্থাচারবেলায়ং তন্তে”তি আহংস্থ। 

আপ গ্তেনহাবুসো গণ তথ পন্তচীবরংতি অন্ঞনো। পত্তচীবর: 

গাহাপেত্বা নিব্ঘমি । ভিব্ধ, তঙ মন্থী পঞ্ঘরন্ডে দিনা “কিনেতং 

ভন্তেগতি পুচ্ছিংস্ু। 

*ভাব্ধী মে আবুসো: বাতা বিান্তা” তি। 

প্রনারিত করিব না আবুস 1” 

“সাধু ভস্তে, অপ্রমন্ত হউন |” 

»। স্থবির নিদ্রা যাইতেন নাঃ তা প্রথম ম মাস অতিক্রান্ত হইলেই 

তাহার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইল। ছিদ্রঘট হইতে জলধারার স্তার চক্ষু 

যুগল হইতে অস্রধারা বহিতে লাগিল। তিনি পারারাত্রি শ্রসণবর্থ 

অনুষ্ঠান করিয়া অকণোদয়ের সমধ কক্ষে প্রবেশ পুর্কীক উপবেশন করিলেন । 

তিক্ষগণ তিক্ষায় বাহির হইবার সময় হইলে স্থবিরেধু নিকট গমন করিরা 

কহিলেন-_ *তাস্তে ভিক্ষার সময় হইয়াছে ।” 

“তবে আবু, পাত্র-চচীবর গ্রহ্ণ কর” এই বলিষ়! তিনি নিজের 

শাত্র-চীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন। ভিগ্ুগণ তাহার নঙ্জলধার- 

চক্ষু দেখিয়া ছরিজ্ঞাস! করিলেন-_ £তত্তে। এ কি?” 

প্আবুস+ আমার চক্ষু বাদুবিদ্ধ ঠইরাছছে।” 

5 



এপ ২. ধপদটঠকথা [১-যদক 
“ননু ভন্তে, বেজ্জেনমহা পবারিত্তা ? তুল রকথেমাশতি। 

*“সাধাবুলোগতি | -. 

১০ | তে বেজ্জষ্টা কথয়িংন : সো তেলং পটিগ্থা পেসেবে। 
থেরো নাসায় তেলং আসিকস্ভো নিষিজকোব আগিক্িস্কা অন্ো- 
গ[মং পাবিসি। বেজ্জো দিস্বা আহ-_ “তস্তে, অয় কির অন্দী 

বাতো বিজ্ঞাতী”তি ? 

“আম উপাসকা"তি। ূ 

“ভন্তে, ময়া তেলং পচিত্বা পেসিতুং, নাপায় বো ক্লাসিহ তি 

“আম উপাসকা”তি। 

“ইদাঁনি কীঙ্সিসংগতি ? 

“লজাতব উপাসকাতি। 

প্ভন্তে। বৈগ্ঠ না আমাদের চিকিৎসার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 

তাহাকে আমর! বলিব । ” 

“সাধু আবুদ 1” 

১০ | তিক্ষুরা বৈগ্ভকে কহিলেন | তিনি তৈলপাঁক করিয়া পাঠাইলেন : 

গ্লবির উপবিষ্ট অবস্থায় মাদিকায তৈল পিঞ্চন করি প্রামে প্রবেশ 

করিলেন । বৈদ্য তাহাকে দেখিতে পাইয়। কভিলেন-_ ভন্তে। "্আফোর 

চোখে নাকি বাতাস সহা হইতেছে ন! ?” 

*হ1) উপাঁসক 1” | 

'*তস্তে। আমিত তৈল পাক করিয়। পাঁগাইয়াছি, উহা কি 
নাকে দিয়াছেন ?” ূ 

"হা, উপাসক |” 
“এখন কেমন লাগিতেছে ?” 

গগেহনও বেদন। করিতৈঠে উপাপক 1” 

সর 



বস্গো] . চক্থুপালখের-হথ-১ ৯৯ 

১১। বেছ্ছো “ময় একবারেনেব বুপসমনসমণ্থং রি 

পহিতং, কিন,খো রোখো ন বুপসন্তো”তি চিন্তেত্বা “ভন্তে, 

ন্সীদিহ। বো আসিত্বং নিপজ্জিত্বাগতি পুচ্ছি । থেরো তুণহী 

তাহোসি। পুমপ্স,নং পুচ্ছিয়মানোপি ন কৃথেসি। সো “বিহারং 

গন্থা থের্ বসনট্ঠানং ওলোকেক্সামী”তি চিন্তে “তেনহি ভস্তে, 

গক্ছথা"তি থেরং বিশ্জ্জেস্বা বিহারং গন্ধা থেরঙ্জ বসনট্ঠানং 

'গালোকেন্তো চক্কমণ-নিলীদনট্ঠানমেব দিশ্ব! সফনট্ঠান মদিনা 

গ্তন্তে, নিঞিম্েহি বো আপিতং নিপনেহীতি পুচ্ছি। থেরে। 

ভুণহী অঙ্ঠোনসি। 

০০ 

১১. বৈগ্য চিন্তা করিলেন__ *আমি একবার প্রর়োগেই উপশম- 

দক্ষম তৈল প্রেরণ করিয়াছি, রোগ উপশম ন! হইবার কারপ কি?” 

চিন্তা করিয়া স্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“স্তে, তৈল বিয়া দিগলাছিলেন, 

না শুইয়া দিয়াছিলেন ?” স্থবির নীরব রহিলেন, পুঃপুন ভিজ্ঞাসা করিলেও 

কিছু কহিলেন না । চিকিৎসক মনে মনে স্থির করিলেন__ “বিহারে 

গিয়া স্থবিরের বাদস্থান দেখিতে হইবে |” প্রকাহ্থে কহিলেন-- “তাহা হইলে 

তন্তে, "আপনি এখন ফান |” স্থবিরকে বিদায় দিয়া তিনি বিহারে 

গেলেন । সেইখানে স্ববিরের বাসস্থান পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

তিনি তাহার চক্কমণস্থান ও উপবেশন স্থান মাত্র দেখিতে পাইলেনঃ 

শয়নস্থান দেখিলেন না| ঘ্ভিনি স্থবিরকে িজ্ঞানা করিলেন__- “ভস্তে , 

আপনি কি বলিঘা তৈল দেচন করিয়াছেন, না শুইয়া ?” স্থবির নীরৰ 

রহিলেন। 



্ 

২৬. .., ০ ধত্মপদ্ঘ টঠকথা।.... [ যমক--- ১. 

“মা ভন্তে, এবমকথথ সমণধন্মো নাম সরীরে যাপেন্তে 

সন্ধা কাতুং, নিসজ্জিন্বা আসিঞ্চথা”তি পুনপ্প,নং য়াচি। 

১২1 গগস্ছথাবুসো মস্তেহা জানিজামীগতি । থের চ 

তথ নেব ঞাতী ন সালোহিতা অশ্বি, কেন সদ্ধিং মন্তেয়্য ? 

করজকায়েন পন সদ্ধিং মন্তেন্তো-_- “বদেহি তাব আবুসো পালিত, 
স্বং কিং অব্দী ওলোকেজসি উদ্াু ব,দ্ধসাসনন্তি ? অননতঙ্গশ্মিং 

স্কি সংসারবট্টে তব অনব্ধিককালত গণনা নথ্থি। অনেকানি পন ' 

বদ্ধধতানি কদ্ধসহঙ্গানি অতীতানি, তেম্থ তে এফবুদ্ধোপি” 
পরিচিপ্নো, ইদানি ইমং আন্তোবজং ভয়ে! মাসে ন নিপজ্জিজামীতি 

তে মানসং বন্ধংঃ তলা চব্রনি তে নশস্থ বা ভিক্জসথ বা 

বদ্ধসাসনমেব ধারেহি মা. চক্ধুনী”তি । ভূতকায়ং ওবদস্তো 

চিকিৎসক পুনঃপুন অনুরোধ করিয়া কাহলেন-_- “ভস্তে। আর এমন 

করিবে ন"। শরীর রক্ষা] করলেই শ্রমণধন্ম পালন করিতে পারিবেন 

শুইয়া তৈল দিবেন।” 

১২। “যাও আবুন,১ আমি পরামর্শ করিয়া ঠিক করিব | দেই- 

খানে স্থবিরের জ্ঞাতি বা সলোছিত কেহই নাই, পরামর্শ করিবেনু, কাহার 

সঙ্গে? স্থবির অশুভ কায়ের ন'হত মন্্রণা করিতে লাগিলেন-__ “আবুস 

পালিত, বল ত দেখি, তুমি ফি চক্ষু চাও, না বুদ্ধশাসন চাও? 
আন্দ-অন্ত বিরহিত সংসারবর্তে কত কালযে চক্ষুহীন ছিলে তাহার গণনা 

নাই । কত শতসহশ বুদ্ধ অতীত হ হইয়াছেন, ঠাহাদের একজনের সগেও 

তোমার পক্গিও নাই, এখন এই বর্ধার মধ্যে ভিন মাস শয়ন করিব না বলিরা 

'সঙ্ল্প করিয়াছ ) কাজেই তোমার চু নষ্ট হউক ব1 বিদ্ধ হউক, বুদ্ধ শাসন- 

কেই ধরিয়া থাক, চঙ্ষুকে নয় |” তিনি ভৌতিক দেহকে উপদেশ দানচ্ছলে 



বঙ্গে। চব্ধ,পালথের-বথ,১. ৯১ 

ইমা! গাথা অভাসি 

'“চব্ধুনি হায়ন্তি মমায়িতানি 

মোতানি হায়ন্তি তখেব দেহো, 

সব্বম্পিদং হায়তি দেহনিঙ্গিতং 

কিং কারণা পালিত ত্বং পমজ্জসি ? 

চব্ধুনি জীরস্ভি মমায়িঘানি 

সোতানি জীরন্তি তথেব কায়ো, 

সব্ৰম্পিদং জীরতি কায়নিজসিতং 

কিং কারণা পালিত তং পমড্ভসি £ 

চব্ধ.নি ভিজ্জন্তি মমায়িতানি 

সোতানি ভিজ্জস্তি তথেব রূপং, . 

এছ সকল গাথা ভাষণ করিলেন £-. 

ক্ষ হয় আখি মমতাধুত, 

কাণ ক্ষয় হয়, তেমতি দেহ ও 

ক্ষয় হয় সব শরীরাশ্রিত, 

কিহেতু পালিত প্রমদ্ত রহ ? 

জীর্ণ হয় আখি মমতাযুত, 

কাণ জীর্ণ হয়, তেমতি কার; 

জীর্ণ হয় সব শরীরাশ্রিত, 

কি হেছু পালিত প্রমত্ত হায়? 

ভিন্ন হনব আঁখি মমতা ফু, 
কাণ ভিন হয়), তেমতি কূপ) 



কথা চু ২২ .. ধন্মপদট্ 

.. সব্বম্পিদং ভিজ্জঞতি রূপনিভিতং 

কিং কারণা পালিত ত্বং পমঠ্জ্সী ?”তি । 

১৩। এবং তীহি গাথাহি অন্তনো ওবাদং দত্বা নিসিম্নকোব 

নধ্থকম্মং কতা গামং পিগায় পাবিনি | বেজ্জে। দিন্বা “কিং 

ভন্তে, নথকম্নং কতং ?৮তি পুচ্ছি ৷ 
আম উপাসকাপ্তি | 

“কীদিসং তন্তে”তি । 

গরুজতেব উপাসকী”তি । 

“নিসীদিত্বা বো ভন্তেত। কতং নিপজ্জিহা”তি £ 

১৪ । থেরো তুণহী অহোসি । পুনপ্লুনং পুচ্ছিয়মানোপি 

ন কিঞ্চি কথেসি | অথ নং বেজ্জো “'ভন্মে, কুন্হে সপ্লায়ং ন 

ভিন্ন হয় সব শরীরাশ্রিত, 

কি হেতু পালিত প্রমন্ত এঞকূপ 1” 

১৩। এইরূপে গাথাত্রয়ে নিজকে উপদেশ দিয়া উপবিষ্ট অবস্থায়ই 

নাসিকাঁয় তৈল পিঞ্চন করিয়া ভিক্ষার ভন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন | 

চিকিৎসক তাহাকে দেখিতে পাইয়া জ্িজ্ঞানা করিলেন__ “*তস্তেত নন্ত 

নিয়াছেন ত ?% | 

হণ) উপাসক |” 

“এখন কেমন বোধ হইতেছে ভস্তে ?2) 

“এখনও বেদনা! করিতেছে উপাসক 15 

“শুইয়া নিক্লাছেন; না বসিয়া নিয়াছেন 1” | 
১৪ | স্থবির নীরব রছিলেন ।. পুনঃপুন ছিজ্ভাা করিলেও কিছু 

বলিলেন না। অনন্তর বৈগ্ভ তাঁহাকে কহিলেন--*ভস্তেআপনি ভাল 



বঞ্গো ] চব্ব,পালপ্রের-বথ.১ 1. টি 
করোথ, আজ্ডপটঠায় অন্তকেন মে তেলং পক্ষম্তি মাবদিশ্খ, 
শহশ্পি দয়া বো তেলং পক্ত্তি ন বহ্ধামী”তি আহ। সো 

কেজ্জেন পচ্চব্ধাতো বিস্কারং গন্থা “বেজ্ডেনাপি পচ্চব্বাতোনি 
উরিয়াপথং না বিজ্ঞাব্ভ সমণা”তি । 

“পটিক্ধিন্তো তিকিচ্ছায় বেজ্জেনাঁসি বিবভ্জিতো, 

_নিয়তো মচ্চ,রাভ্তজ কিং পালিত পমজ্জসী”তি । 
১৫ | ইমায় গাথায় অন্তানং ওবদিত্বা সমণধণ্মং আকাসি । 

অথজ মঙ্সিমে যানে আতিক্কন্তে অপুব্বং অচরিমং অব্জীনি, চেব 

চিলেসা চ পতিভিজিংস্থু । সো সুব্থবিপ্জকে! অরহা ভত্বা গন্ুং 

পবিসিদ্কা নিসীদি | ভিব্ধু, ভিব্ধাচারবেলায় সাগন্থা 

“ভিব্থাচারকালো ন্তে তি আহংস্ট । 

করিতেছেন না, অস্ত ভইতে ধলিবেদ না যে; অমুক আমাকে তৈ, 

পাক করিয়া! দিয়াছিল) আমিও ধলিব না যে" আমি আপনার কণ্গ 

তৈল পাক করিয়াছিলাম 1” তিনি বৈগ্ভ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিভারে 
গন পূর্বক নিদ্ভকে লগ্োধন করিয়া কহিলেন__ “বৈগ্ভও তোমাকে ত্যাগ 

করিল, *ইর্যযাপথ” ভাগ কবিওন। শ্রমণ |” 

“বৈগ্ঠ বিবর্জিত হলে, তাক্ত চিকিংসাম, 

পালিত, নিত মৃত্যু, ঘহেছ কি মন্ততায় ?” 

১৫1 এই গাথায় নিজকে উপদেশ দিয়া প্রমণ' ধম্ম আচরপ করিতে 

লাগিলেন । অনন্তর রাত্রির মধাম যাম অতিক্রান্ত হইলে পূর্বেও নয় 
পরেও নয় এক দঙ্গেহই চক্ষু গ জ্লেশ (পাপ) ইহ নষ্ট হইল | তিনি 

শ্গুবিদর্শক অই্ৎ হইয়া! কক্ষে প্রবেশ পৃব্বক উপবেশন কারিলেন | ভিক্ষার 

সময় উপস্থিত হইলে তিক্ষুব্বা গিয়া ঠৃহাকে কহিলেন এভন, ভিক্ষার 

সমস্ত হইয়াছে 1৮ | 



২৪. ্ ধন্পদট্ঠকথা [১--মবনক 

“কালো আবুসো”তি ? | 

«আম তন্তেতি । 
«তেন হি গচ্ছথা”তি |. 
“তুমেহ পন ভন্যে”তি | 

“তব্ধীনি মে আবুসো। পরিহীনানী”তি 
১৬ । তে তঙ্গ অব্ধীনি ওলোকেত্বা অজ, পু্ননেতা হুত্কা িস্তে 

মা চিন্তুয়িখ ময়ং বো পটিজগ্গিঙ্জামাতি থেরং অঙ্গাসেন্বা 
কপ্তববুন্তকং বন্তপটিবত্তং কত্বা গামং পবিসিংন্্ । মনুষ্সা খের 

শদিস্বা “ভন্তে, অমহাকং অয়্যো কুহিংতি পৃচ্ছিত্বা তং 

পবততিং সত্তা যাগ: পেসেত্া সয়ং পিগুপাতং আদায় গন্তা।থেরং 

«আবুল, সময় হইয়াছে ?” 
“হা তত্তে।”, 

প্তবে তোমরা যাও।” 

আপনি তস্তে 1? 

“আব্স, আমি চক্ষুহীন হইয়াছি |” 
১৬। তাহারা তাহার চক্ষু দেখিয়া অশ্রপূর্ণ নেত্রে কঠিলেন__ 

প্তন্তেঃ আপনি চিন্তা করিবেন না) আমরা আপনার সেবা করিব ।” 
তাহারা স্থবিরকে আব্বস্থ করিয়া এবং বথাকর্ব্য তাহার সেবাশ হয 

করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন । লোকের! তাহাদের সঙ্গে স্থবিরকে 

দেখিতে না পাইরা জ্রিজ্ঞালা করিল-. প্তস্ত্ে, আমারের মধ্য 
কোথার ?” তাহারা তাহাদের সুখে সেই বৃস্ধান্ত শ্রবণ করিয়া ভাহার 
ভন্ত যাড পাঠাইয়। দিল এবং স্বয়ং নিজেরা তাহার জন্ 

আহার্ধ্য লইয়া বিহারে গমন করিল | বিহ্বারে যাইঙ্গা স্থবিরকে 



বগ্ো ] চক্ধ,পালখ্ের-ব ১. ২৫ 

বন্দিত্বা পাদমূলে পবটমান। রোদিত্বা “ময় তন্তে, শটিজঙ্গিঙজাম 

তুমেহ মা চিন্তিত সমজ্গাসেত্াা পক্ষমিংস্থ । ততো পটঠায় 
নিবদ্ধং যাগুতত্তং বিহারমেব পেসেস্তি ঃ থেরোপি ইভরে সট্ঠিভি 

নিরন্তরং ওবদতি, তে তঙ্গোবাদে ঠত্বা উপকটঠায় পবারণায় সবেবব 

সহপটিসস্তিদাহ্ি আরহত্বং পাপুণিংস্্ | তে বুখবজা চ পন- সম্ারং 

দঠুকামা হুত্বা খেরং আহংবু- পতিস্তে+ আগ্থারং দটঠ- 

কামমহাতি, | থেরো তেসং বচনং তা চিন্ভেসি “অহং ছুব্বলো 

চান্তরামঙ্গে চ অমনুজপরিগ্গাহীতা অটবী অখ্ি, ময়ি এতেহি 

সদ্ধিং গচ্ছন্তে সবেব কিলমিজন্তি, ভিব্ধম্পি লভিতুং ন 

সব্থিউান্তি, ইমে প্ুরেতরমেব পেসেজামীগতি । অথ নে আহ-_ 

বন্দনা! করতঃ তাহার পাদমূলে পতিত হহপ্ন; কাদ্দিতে লাগিল । তাহার! 

বলিল--পভন্তে। আপনি চিন্তা করিবেন না, আমরা আপনার তত্বাবধান 

করিব 1” তাহারা তাহাকে এইরপে সমাশ্বাসিত করিয়া চলিয়া গেল। 

সেই হইতে তাহারা নিম্মমিত ভাবে বিহাঁবেহই ঘাগড ও ভাত পাঠাহতে 

লাগিল? স্থবিরও অপর ষাটগ্জন তিক্ষুকে নিরন্তর উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
তাহারা স্কৃবিরের উপদেশানুবর্তী হইয়া প্রবারণার সমীপবর্তী সময়ে সকলেই 

প্রতিসস্ভিদ। সহ অরৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন | বর্ধারাদ শেপ হইলে শ্ঠাহারা 
শান্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থবিরকে কহিলেন-_- *তস্বে। আমরা 
শান্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ।” স্থিত তাহাদের কথ শ্রবণ করিয়া চিন্তা 

করিল্রেন-_ “আমি হুর্বল, পথিমধ্যে অমনুষ্য পরিগৃহীত বন আছে ; আমি যদ্দি 

ইহাদের সঙ্গে বাই, সকলেরই কষ্ট হইবে, ভিক্ষাও পাইবে না, ইঙ্ছাদিগকে 
পূর্বেই পাঠাইফ! দিব ।” অতঃপর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন 

৪--4 



২৬ ..". ধশ্মপদট্ঠকথা . [শিষমক 

“আবুসো তুমেহ পুরতো! গচ্ছথা”তি | 

মেহ পন ভন্তে ?তি | 

অহং দুৰবলে। অন্তরামগ্গে চ অমনুজাপরিলাহীত। অটবী অখিঃ 

মনি তুমেহহি সদ্ধিং গচ্ছন্তে সবের কিলমিগথ, তুমেহ পুরতো। 

গচ্ছথা”তি | | 

“মা তন্তে, এবং করিথ, ময়ং তুমেহহি সদ্বিপ্রের্ক 

গমিগ্লামা”তি | | 

মা বো. আবুসো ১ এবং রুচ্চিথ এবং সন্ভে মযৃহঁ 

অফান্কং ভবিঙ্গতিঃ ময়ৃহং কণিটেঠা তুমেহ দিস্বা  পুচ্ছিজতি, 

অথজ মম চব্ধুনং পরিহীনভাবং আরোচেয়্যাথ ; সো সযূহং 

সন্তিকং কঞ্চিদেব পহিণিগাতি, তেন সদ্ধিং আগচ্ছিষ্ঞামি, 

“আবুস। তোমরা পূর্বে যাও |” & 

॥আপনি তত্তে ?” | 

“আমি হুর্বল, পথিমধ্যে অমন্য্যাতিত বন আছে, আমি তো, 

দের সঙ্গে গমন করিলে সকলেই কষ্ট পাইবে, তোমর পূর্বে যাও রিং 

“ভন্তে, এইরূপ করিবেন না, আমরা আপনার সঙ্গেই ধাইব'” 

"আবুস, তোমরা এমন রুচি করিও না। এমন হইলে আমার 

অস্থবিধা হইবে । আমার ছোট তাই তোমাদিগকে দেখিলে আমার কথ। 

জিজ্ঞাসা করিবে, তাঁছাকে বলিও.. আমি চক্ষু্ীন হইছি সে 

আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইবে, আমি ভাঙার সাইত-:. যাইব | 



বো] চব্ধ,পাঁলখের-বখ--১ ২৭ 

3৭ বি তুমেছ মম বচনেন দসবলঞ্চ অপীতিমহাথেরে চ বন্দথা”তি তে 
উয়়্যোজেসি। 

১৭। তে খেরং খমাপেত্বা অন্তোগামং পবিসিংস্থ । মনা তে 

নিসীদাপেত্বা ভিব্থং দত্বা "কিং তস্ত, অয়্যানং গমনাকারো 
পঞ্ধায়তী”তি ? 

“আম উপাসকা সথারং দটঠ,কামমহা”তি | 
তে পুনগ্প,নং য়াচিস্বা তেসং গমনচ্ছনামেব এত! অনুগন্ধ। 

পরিদেবিত্ব] নিবন্ডিংস্চ। তেপি অনুপুব্বেন জেতবনং, গন্তা 

প্যারপ্ণ মহাথেরে চ খের বচনেন বন্দিত্বা পুনদ্দিবসে য়খ 

খের কণিটেঠা বসতি তং বাীথিং পিগাঁয় পবিপিংস্তু 

তোমরা আমার আদেশে দশবন * ও মশীতি মহাঙ্কবিরকে বন্ধন! 

কর্ণরবে 1” এই বলিয় তিন্নি তীহাদ্িগকে বিরায় দিলেন । 

১৭ | স্তীঙ্গাদের কোন ক্রি হইয়া থাকিলে স্থবিরকে ক্ষমা করিতে 

বলিধা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন | মনুষ্তের! ত্ৰাহার্িগকে উপবেশন 

করাইয়া ভিক্ষা দিয়! 'জিজ্ঞাসা করিল-- “তন্তে, আপনারা যেন কোপা ও 

'যাইবেন এইরূপ দেখা যাইতেছে" যে?” 

“হা! উপাসকগণ , আমরা শাস্তাকে দেখিতে ইচ্ছুক হুইয়াছি।” 

£  তাঁহার। ভিক্ষুদিগকে থাকিবার জন্য পুনঃপুন বলিঘ্াও যখন জানিল থে 

একান্তই তাহাদের যাওয়ার ইচ্ছা, তখন তাহারা কিছুদ্ুর তাহাদের অন্গগমন 

করিয়া ক্রন্দন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিল। তীহার' ক্রমে ক্রমে পথ চলিয়া 
জেতবনে উপনীত হইলেন এবং শান্তাকে ও মহাস্থবির দিগকে স্থৃবিবের 

কথা নিবেন 'করিয়া বন্দনা করিলেন । পরদিবস স্থবিরের কনিঠ ্রান্ত। 
যথায় বান করিতেছে সেই পথ_ ধরিদ্া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন । 

৬৬ বুদ্ধ, 

কী 



২৮. 5 ধগ্রপদট্ঠকথা . [টাষমক। 

ুটুম্থিকো তে সঞ্জানিত্বা নিসীদাপেত্বা কতপটিসন্তারো। “ভাতিক- 

গেরে! মে কুহিং”তি পুচ্ছি । অথন্াা তে তং পবস্তিং আরোচেম্তং । 

সো তেসং পাদমুলে পবট্রেন্তো রোদিত্বা পুচ্ছি-_ “ইদানি ভস্তে, 

কিং কাঙ্ডববংগতি ? 

“থেরো ইতো!। কচি গমনং পচ্চাসিংসতি, গতকালে 

তেনসদ্ধিং. অগ্রসি্াতী”তি | | 

“তায়ং মে ভত্তে) ভাগিনেয়্যো পালিতো নাম, এতং 

গেসেথা”তি | | 

“এবং পেসেতুং ন সন্ধা মঞ্চে পরিপন্থ্ো আখি $ পব্বাজেছ 

পেসেতুং বট্ুতী”তি । | 
(«এবং কন্ধা গেসে ভদ্তেতি | 

'কুটুষ্িক 'চু্পাল' তাভাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাহার গুহে দল্মানের সহিত 

উপবেশন করাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-- “আমার ভ্রাতা স্থবির কোথায় ?” 

তাহারা তাহাকে সকল বৃত্থান্ত, বলিলেন । তিনি তাহাদের পাদমুকে 

আবহিতি হইয়া রোদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন-__ “তস্তেঃ এখন কি করা 

কর্তবা ?গ | 

“স্থবির এখান হইতে কাহারও গমন প্রত্যাশা করিতেছেন, কেহ 

গেলে তানার সহিত আদিবেন 1৮ 

£ভস্তে। এ আমার ভাগিনেক, ইহার নাম পালিত; ইহাকে 

পাঠাহইয়া দেন । ৃ 

“এইরূপে পাঠাইতে পারিব না; পথে বাধা আছে? প্রব্রতিত 

করাইয়া পাঠাইতে হইবে (১) 

*সেইরূপ করিয়া! পাঠান তত্ব 1 



বঙ্গো ] চব্জ,পালশ্বের-বথ,-১ '. ২৯ 

১৮ । অথ নং পৰ্বাজেতা অন্ধমাসমত্তং চীবরগহণাদীনি সিবধা- 

পেস্বা মগ্গাং আচিষ্বিত্বা পহিণিংস্থ । সো অনুপুৰেবন তং গামং 

পত্বা গ্রামদধারে একং মহল্লকং দিন্বা “ইমং গামং নিঙ্গায় কোচি 

আরঞ্রঃকো। বিহারো অন্ধী ?”তি পুচ্ছি 

“আখি তন্তে”?তি | | 

“কে! তথ বসতী”ভি £? 

' “পালিতগেরো নাম ভন্ডে”তি | 

“মগন্মে আচিজ্রথার্পতি | 

“কোসি স্বং ভন্মে”তি ? 
“থেরঞ্প ভাগিনেয়্যোম্হী”তি | 

১৮ | অনন্তর ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রত্রজিত করিয়া অর্ধমাস যাবৎ 

চীবর পরিধানাদি, শিক্ষা! দ্বিরা পথের সন্ধান বালয়া পাঠাইয়া দিলেন। 

সে নুক্রমে সেই গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামদ্বারে এক বৃদ্ধকে দেখিতে 

পাইল এবং তাহাকে দিজ্ঞাসা করিল-- “এই শ্রামকে আশ্রয় করিধ! 
কোন অরণ্য বিহার আছে কি?” 

.. গিআছে ভন্কে |” 

“তথায় কে বাস করেন ?” 

“পালিত স্থৰির ভস্তে |” 

*আমাকে পথ দেখাইয়। দেন | 

“আপনি কে তন্তে 1 

““আমি স্থবিবের ভাগিনের । 



« খারা কাস্ট 

৩০ ... ধন্মপদট্ঠকথা [১ষমক 

. ১৯ । অথ নং গহেত্ব বিহারং নেসি । সো থেরং বন্দিত্ব| অদন্ধমাস- 

মন্তং বস্তপটিবন্তং কত্বা থেরং সম্মা পটিজগ্গিত্বা “ভস্তে, মাতুল 
কটুম্বিকো মে তুম্হাকং আগ্রমনং পচ্চাসিংসতি, এ গচ্ছামা”তি 
আহ । | 

“তেন হি মে য়ট্ঠিকোটিং গণহাহী” তি।. . 
সো যুট্ঠিকোটিং গহেস্বা থেরেন সদ্ধিং অন্তোগামং পাবিসি | 

মনুগ্া তে নিসীদাপেত্। কিং ভন্তে, গমনাকারো বো পপ্রণ- 
য়তী'”তি পুচ্ছিংস্থ । ূ 

“আম উপাসকা গন্ভা সথারং বন্দিজ্গামী”তি | 
২০। তে নানপ্নকারেন যাচিত্বা অলভন্ত! থেরং উয়্যোজেস্তা 

উপড্ঞপথং গন্ত্া রোদিত্বা নিবতডিংন্্ | 7175 

১৯। অতঃপর বুদ্ধ তাহাকে লইয়া বিচারে গেলেন । শ্রামণের স্থবিরকে 
বন্দনা করিল এবং অর্দমান যানৎ ব্রত-প্রতিত্রত সম্পাদন করিয়া স্থবিরের 

সম্যকরূপে সেবা-শুঞ্যা করল । তৎপর বলিল-_ “তস্তে, আমার মাতুল 

ট্রিক আপনার আগমন প্রত্যাশ! করেন, চলুন আমরা যাই |” 

'চল তবে, আমার ঘষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর ।” 
সে যষ্টির অগ্রভাগ ধারণ করিয়া স্থবিরের সহিত গ্রামমধ্যে প্রবেশ 

করিল। লোকেরা তাহাদিগকে উপবেশন করাইয়া কহিল-_ «কি তত্তে) 
আপনি যেন কোথাও যাইতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে ?৮ 

পা] উপাদক, শাস্তাকে বন্দনা করিতে যাইব 1: 
২*। তাহারা স্থবিবকে নানাপ্রকারে সেখানে থাকিবার জন্য ্রার্থন। 

করিয়া যখন তাঁহার সম্মতি পাইল না অগত্যা তাহাকে .বিদায় দিল, 

কিন্তু অর্দপথ পরধ্ন্ত তাঁহার অন্ুগমন করিল । অতঃপর ০০ রোদন 

করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিল 



ধগগো] চক্ধুপালখের-বখু--১ ৩১. 
সামণেরো থেরং যট্ঠিকোটিয়। আদায় গচ্ছন্তো অন্তরামগে 
অটবিয়ং কটঠনগরং নাম থেরেন উপনি্গায় বুখপুব্বগামং সম্পাপুণি-।' 
সো ততো নিষ্ধমিত্বা অরপ্রে» গায়িতা গায়িত্বা দারূনি উদ্ধরস্থিয়। 
একিভা। ইখ্িয়া গীতসদ্দং স্ৃত্বা সরে নিমিত্তং গণিহ | 

২১ । ইখিসদ্দো বিয় হি অশ্রেগা সদ্দো পুরিসানং. সরল সরীক্ষং 
ফরিত্াা ঠাতুং সমখো নাম নথি | তেনাহ ভগবাঁ.২-- 

£নাহং ভিষ্থ্রবে , অঞ্রঃং একসদ্দম্পি সমনুপআামি য়ো এবং. 

পুরিসত চিত্তং পরিয়াঙ্গায় তিটঠতি, য়থয়িদং ভিব্ধবে ১ ইখিসদ্দোশ: 

তি । ামণেরো! তথ মিমিতং গহেত্বা যুট্ঠিকোটিং বিজি 

“ভিটঠথ তাব ভন্তে , কিচ্চন্মে অশ্বীগতি তা সম্ভিকং গত । 

শ্রাণের স্থবিরের যষ্টিকোটি ধারণ করিয়া যাইতে যাইতে পথে বনমধ্যে 

কাষ্ঠনগয়ে উপনীত হুইল | পুর্বে স্থবির এই গ্রামকে আশ্রয় করিয়া 
বাদ করিয়াছিলেন । শ্রামণের সেই গ্রাম. অতিগ্রম করিল। জনৈক 

্লীলোক অরণো গান করিতে করিতে কাঠ আহরণ করিতেছিল। সে 

তাহার গীতশক্ধ শুনিয়া তাহার চিত্ত চঞ্চল হইল | | . 

২১ । পুরুবদের পমন্ত শরীর বিস্ৃত হইয়া স্থিত থাকিবার রী শখের, 

গ্তায় অগ্ত কোন শবের লামর্থ্য নাই | তাই ভগবান বলিয়াছেন :_ “কে 
ভিক্ষুগণ আমি অন্ত এক শবও সমাক্রূপে দেখিতেছি না, যাহা এই-. 

রূপ তাবে পুরুষের চিত্ত আয়ত্ত করিয়া, স্থিত থাকিতে পারে; যেমন 

এই লী শব 1” শ্রামণের সেই জ্রী শব্ষে নিমিত্ত * গ্রহণ করিয়া মঙ্গির 

অগ্রভাগ ছাড়িয়া দিয়া কছিব-_ “ণতন্তে। আপনি একটু ডান, 
আমার' কান্ত আছে 1৮ এই বলিয়া সে স্ত্বী লোকটির নিকট গেল। 

কামরাগ সংহিজ্িত স্বরূপ ভাৰ। 



হ |  ধঙ্মপদিঠিকণ! [১--ষম্ণক, 

সা তং দিশ্ব1 তুণহী অহোসি | সে! তায় সন্ধিং শীলবিপত্তিং পাপুণি | 

খের চিন্তেসি-- ইদানেবেকো গীতদদ্দে। সুয়িখ, মো চ খে। ইখিয়া । 
সামপেরোপি চিরায়তি » দে! সীলবিপত্তিং পত্তো ভবিজ্তীসতি | 
সোপি অন্তনে। কিচ্চং নিটঠাপেত্ব। আগন্তা গচ্ছাম ভন্তেপতি আহ | 
অশ্থ নং থেরো পুচ্ছি-_ “পাপো জাতোসি সামণেরাপতি ? 

সে! তুণহী হুত্বা পুনপ্লুনং পুচ্ছিতোপি ন কিঞ্চি কথেসি । অথ 

নং. থেরো আহ্ ১ ”"তারদিসেন পাপেন মম. বটঠিকোটিগহণ কিচ্চং 

নীতি । সো সংবেগপ্নত্তো। কাসায়ানি অপনেত্বা গিহীনিয়ামেন পরিদ- 

হিত্বাণতস্তে। পুব্র অহং সামণেরো, ইদানি পনমিহ গিহী জাতো ; 

পব্বজ্ন্তোপি চাহং ন সন্ধায় পব্বজিতেঠ মঞ্গাপরিপন্থ ভয়েন 

পৰ্ৰজিতো, এখ গচ্ছামা”তি আহ্ । 

স্্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়। গান বন্ধ করিল । সে তাহার সহিত ঈীলবিপন্ডি 

প্রাপ্ত হইল । তখন স্থবির চিস্ত। করিলেন-- “এই মাত্রই এক গীতশন্ক' 

শুঁনিতেছিলাম ; তাহাও জ্ীর গীতশব | শ্রানণেরও বিলম্ব করিতেছে। 

বোধ হয় দে শীলব্রষ্ট হইয়াছে ।” সেও আপন কাজ শেষ করির। 
জাসির। কহিল প্ভন্তে। চলুন আমরা যাই |” অতঃপর স্থবির ঃদাহাকে 

জিজ্ঞাস করিলেন-- প্তুমি কি পাপ কান্গ করিয়াছ শ্রাণের 1” সে নীরব 

রহিল । পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলেও কিছুই বলিল না । অতঃপর স্থবির 

তাহাকে কহিলেন-__ “সেইরূপ পাপী আমার যষ্টির অগ্রন্তাগ গ্রহণের কোন 
প্রয়োঞ্জন নাই ।” শ্রামণেরের সংবেগ উৎপর হইল । সে চীবর খুলিয়া 
গৃহীর তায় পরিধান করিয়া কহিল-__ *ভুন্তে, পূর্বে আমি শ্রামণের ছিলাষ, 

এখন গৃহী হইয়াছি |. প্র্রক্কা গ্রহণের নধয়ও, দায় প্রত্রজিত হই নাই, 

পথে বিপদের ভয়ে প্রব্রজযা নিয়াছি, জানুন আমরা যাই 1 
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আবুসো, গিহীপাপোপি পাপো, সমণপাপোপি পাপো- 
ফেব, ত্বং অনণভাবে ঠত্বাপি লীলমত্তং পুরেতুং নাসব্ধি, 
গিহী হুস্কা কিং নাম কল্্যাণং করিজসি  তাদিসেন পাপেন্প মে 

যটঠিগহণকিচ্চং নশবীগতি । রর 

“ভন্তে। অমনুজপদদবো মগ্গো, তুমেহপি অন্ধা। কথং 'ইধ 

বসিভাথা”তি ? 

২২1 অথ নং থেরো-- “আবুসো, ত্বং মা এবং চিন্তয়ি, 

ইধেব মে নিপজ্জিস্বা মরন্তলাপি শপরাপরং পবটেন্তআপি ১ তয়। 

সদ্ধিং গমনং নাম নখীশতি বত্বা ইম1 গাথা! অভাসি $-- 

“আবুস, গৃহীপাপও পাপ, শ্রমণের পাপও পাপ। তুমি শ্বামণের 

অবস্থায় খাকিরা মাজ. শীলও পুর্ণ করিতে পারিশে না, গৃগী হইয়া মার 
কি কল্যাণধশ্ন আচরণ করিবে ? তোমার গ্ঠায় পাপীর আমার যষ্টি 

গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই |” 

“তন্তে, পথ অমনুষ্য উপদ্রব, আপনিও অন্ধ, কিরূপে এইস্থানে বান 
করিবেন ?” 

২২, অতঃপর স্থবির তাঁহাকে কঠিলেন-_ "আবুস, তুমি এইজন্ত চিন্তা 

করিও না, আমি এইখানেই, শুইয়। মরিলে৪ অথবা এদিক ওদিক 

গড়াইয়া, পড়িলেগ তথাপি তোমার সহিত বাওয়া হইবৈ না|” এই বলিক্বা 
তিনি এই গাখান্য় ভাষণ করিলেন £-- 

সি ্আবর০৯. ০._ সাপ শপ ৫ ৩ সাপ প্যারা ৯ ক সপ ্ ৯ ০০ ___৯৬ 

* ১। মন পরিবততভ্তস্লাপি । 

৮--5 

সী বি পিউ উট». ৮০৬. পপ জন 



ও 0 ধর্পট্ঠিকখা .. [১ষসক 
“হন্দাহং হতচন্ধ,স্মি কন্তারদ্কানমাগতো , 
সেমানকো ন গচ্ছামি নম্ধি বালে সহায়তা । 

হন্দাহং হতচক্খুন্মি কন্তারদ্ধানমাগতো , 

মরিজামি নে গমিজামি নথি ৰালে সহায়তা”তি | 

হ৩। তং. গ্বত্বা ইতরে। সংবেগজাতো "ভারিয়ং বত মে সাহ"' 

সিকং অননুচ্ছবিকং কন্মং কতং”তি- ৰাহা পঞ্গায়্হ কন্দন্তে। বন' 

সং পক্পন্দিত্বা তথা পন্ন্তোব অহোনি | | 

“হায় [চক্ষুগতে অরণ্যের পথে 

“বালজন সাথে বন্ধুতা না৷ রাছে 

শুইব,.( নড়িব না) । 

ইহার! চক্ষুগতে , অরণোর . পথে 

আসিয়াছি। খাব না: 

ধালজন” সাথে বন্ধুত1 না রাজে 

মরিৰ, ( নড়িধ না) 

হ৩। তাহা শুনিয়া শ্রামণের জতিসংবেগ হইঞ্জা “আমি ভারি, ছঃসাহ- 
সিক, অযোগা কাঁজ করিয়াছি ,. এই বলিয়া বাহুতে চক্ষু আবৃত করিয়া 
ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করত অরণ্যের দিকে ধাবিত হুইল । 
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থেরাপি সীলভেজেন সট্ঠিয়োজনায়ামং পর্নাসয়োজন 
রিখতং পঞররসয়োজন বহলং জয়ন্ুমনপুপ্কব্ং নিলীদনুটঠান- 
কালেন্ত ওনমনুল্নমন পকতিকং সন্ধা দেবরঞ্রোঃণা পণ্ড,কল্থল- 

সিলাসনং উণহাকারং দলেসি) সক্কো “কো নুখো মং ঠান। 

চাবেতুকামো”তি লোকং ওলোকেন্তো "দিব্বেন চঞ্ধ,না থেরং 

অদদস | তেনানধ পোরাণ! £ 

' “সহজনেত্ো দেবিন্দো দিব্বং চক্ধরং বিসোধয়ি, 
পাপগরহি অক্নং পালো। আজীবং পরিসোধষি | 

সহজনেত্তো জেবিদ্দো দিববং চঝধ,ং বিসোধয়ি, 

ধ্মগরুকো অয়ং পালে নিষিনে। সাসনে রভো”তি । 

স্থবিরের শীলতেজ্জে দেহরাজ ইন্দ্রের যাটযোজন দীর্ঘ) পঞ্চাশ 

যোজন প্রস্থ পঞ্চপশ যোজন ঘন, জয়স্থমনপুষ্পবর্ণ। উপবেশন ও উত্থান 
কালে অবনর়ন ও উন্নয়ন স্বভাব পাও, কম্বলশিলান উষ্ণ হইয়া উঠিল। 

উন্তারান্দ চিন্তিত হইলেনঠ “কেহ আমাকে স্কানচাত করিতে চাক ন! কি ?” 

তিনি শর্দব্যচক্ষুতে দেবমনুষ্ঠলোক আবলোকল কন্পিয়া স্থবিরকে দেখিতে 

পাইলেন | এই ঘটনা! উপলক্ষে প্রাচীনেবা বলিয়াছেন :-_ 

“গেষেন। নহম্্র-নেত্র হিব্যচক্ষু গ্রকটিল, 

পাপগরহী ওই পাল স্বজীবিক! বিশোধিল । 

পেষেক্্র সহজর-নেত্র দ্দিহ্যচক্ষু প্রকটিল 

ধরম-গৌরবী পাল আনীর্ন শাসনে রৈঃল। 



২৪ | অথন্তা এসহোদি_ “সচাহং -এবরপত্া পাপশ্গরহিনে! 
ধণ্মগরুক্জ অয়্যজ সস্তিকং ন শ্রমিজামি টির মে সন্ধা ফলেয়্য, 

গমিজামিজ। সন্তিকং”তি | ততো হি $-_ 

“সহজনেতো। দেবিন্দে। দেবরজ্জসিরীধরে! , 

খণেন এবাগন্তান চক্ধ,পালমুপাগমি |... 

২৫1 উপগন্তা চ পন থেরগ্সাবিদুরে পদসদ্দং অকাসি। অথ 
নং থেরে। পুচ্ছি-- “কো এসো ?ভি। 

“অহং ভগ্ে, অদ্ধিকো”তি | 

“কুহিং যাসি উপাসকা। ?৮তি । 

“সাবখিয়ং ভন্তেতি | 

২৪1 অতংপর দেবেন্্র এই মনে করিলেন: “যদি আমি এইরূপ 

পাপনিন্দক, ধর্ধের প্রতি গৌরব -'ভীবযুক্ত আধ্যের নিকট না যাই তাশা 

হইলে আমার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে ? তাহার নিকট যাইব |৮ দেই" 
কতগ্ঠ বলা হইয়াছে £- 

“দেবেন্দ্র সহত্র-নেত্র দেবরাজ্য-্রীধরে, 

ক্ষণকাল মধ্যে গেল চক্ষুপাল-গোচরে | 

২৫ | দেবরাজ উপনীত হইয়াই স্থবিরের অদুরে পদ-শঙ্দ করিলেন । 

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন-- “কে তুমি ?” 

. শভস্তে। আমি পথিক |” 

“কোথায় যাইতেছ উপাসক 1?” 

*“শ্রাবন্ত্রীতে ভন্তে 1৮. 
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“য়াছি আবুসো”তি । 

“অয়্যো পন ভন্তে, কুহিং গমিজতী ?”তি । 

“অহম্পি তখেব গমিঙ্গামী?তি । 

“তেন হি একতোব গচ্ছাম ভন্তে”তি | 
... এঅহং ছুববলো ॥ ময়া সন্ধিং* গচ্ছন্ত তব পপঞ্চো 

ভবিগতী”তি । ্ 

“মযৃহং অচ্চায়িকং নখি, অহং পি অয়্যেন সন্ধিং 
গচ্ছন্তো দস্ু পুণ্রঃকিরিয়বন্ুহ্থ একং লভিজামি, একতোব 
গচ্ছাম ভত্তেতি । | | 

২৬। থেপো “একো সপ্পংরিসো ভবিশ্ঞতী”তি চিন্তেত্বা “তেন 
হি যুটঠিকোটিং গণহ উপালকা”তি আহ । সক্ষো তথা কনা 
পঠবিং সংখিপন্তো সংখিপন্তে! সায়ণহসময়ে জেতবনং সম্পাপেসি | 

“যাও আবুল | 

£তস্তে আধ্য, কোথায় যাইবেন ?ৎ 

“আমিও সেখানে যাইব |” 
*. তাহ] হইলে ভত্তে। এক সঙ্গেই যাইব । 

«আমি ছর্বল। আমার সঙ্গে গেলে তোমার বিলগ্ব হইবে 1৮ 

* *তোমার তেমন জরুরী কিছু নাই, আংধ্যের সঙ্গে গেলে 

আমিও দশপুণ) ক্রিয়াবস্তর একটি লাভ করিৰঃ একত্রেই যাইব ভত্তে |” 

২৬.। স্থবির “ইনি একজন সংপুরুষ হইবেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া 
কহিলেন-- “তাহা হইলে উপানক, আমার হষ্টির অগ্রভাগ ধারণ কর 7” 

শত্রু তথা করিলেন এবং পৃথিবী সংক্ষেপ করিতে করিভে সন্ধ্যার সময় 

জেতবনে গিয়া উপনীত হইলেন । | 



৩৮. 0) ধন্মপদট্ঠকথা : [১ ষমক 

দেরে! সং খপণবাদি সন্দং স্বত্ব “কখেসো সদ্দো”তি পতি 

“সাবগিয়ং ভন্তভেতি | 

“উপাসক, পুকেব ময়ং গমনকালে চিরেন গমিমহা*তি | 

“অহং উ্ুকমগ্গং জানামি ভন্তে"তি 

»... তন্মিং খণে থেরে “নায়ং মনুল্পো, দেবতা ভবিজতী”তি 

সল্লব্ধেসি | | 

“সহ্ানেত্ডো দেবিন্দো দেবরজ্জসিরীধরে ; 
সংখিপিত্বান তং মগ্ণং খিক্পং সাবখি মাগমীগতি | 

সৰির শঙখ-মুদঙ্গাদির শখ শুনিয়া ভিজ্ঞাসা রুরিলেন-_ “এই শঙ্দ কোথায় 

হইতে আদিতেছে ?1) 

“'শ্রাবস্তী হইতে ভস্তে |” 

“উপাসক, পুরে আমরা খন টিিঠ্ি তথন ত অনেক 

সময় লাগিয়াছিল !)। 

“তস্তেঃ, আমি সোজা পথ চিন ।% 

খন স্থবির বুঝিতে পারিলেন-. “ইনি মন্নষ্থা নছেন, দেবতা 
হইবেন 

“দেবেন, সহজন্জে দেবরাজ] লক্ষীশ্বর, 

আবস্তীতে গেল পথ নজ্জেপিয়া নুসূদ্বর 1” 



বো] চবধ,পালখের*বু--১, ৩৯ 

২৭। সো থেরং থেরঙ্লেবধায় কণিটঠকুটুন্বিকেন কারিভং 
পরসালং নেত্বা পল্লপঙ্কে নিসীদাপেত্ব। পিয়লহায়বন্ধেন তঙ্গ সম্ভিকং 

পান্তা “ম্ম পালা”তি পক্ষোসিত্বা-- “কিং সম্মা”তি ? 

“থেরজাগত ভাবং জানাসী"তি ? 

“ন জানামি, কিং পন থেরো আগতো”তি %. * 

£আম সম্ম ইদানাহং বিহারং গন্তা থেরং তয়া কতপঞ্- 

*সালায়ং' নিসিন্নকং দিম্বা .আগতোমহী”তি বত্বা পক্কামি 

২৮ । কুটুম্বিকোপি বিহারং গন্তা থেরং দিম্বা পাদনূলে পবটেন্তো 

রোদিঙকা “ইদং দিন্ব! অহং তত্তে; তুমহাকং পৰ্বঞ্জিতবং নাদাসিংস্তি 

২৭। কনিষ্ঠ কুটু্িক স্কবিরের নিমিত্ত পর্ণশাল! নির্মাণ করিয়া রাখিয়া 

ছিলেন । শত্রু স্থবিরকে দেখানে নিয়া পর্যান্কে উপবে*ন করাইজেন 

'এবং প্রি সুদের বেশে চুল্লপালের নিকট বাইয়া 'বন্ধুপাল' বালিয়া 

তাহাকে সম্বোধন করিলেন । 

£কি বন্ধু?” 

»*. পস্থবির আসিয়াছেন, জান ?” 

“না, জানি না) স্থবির আসিয়াছেন কি?” 

॥. পষ্টা বন্ধু, আমি 'এধনই বিহারে পাহয়া* স্থ্বরকে তোমার 

নিশ্ষিত পর্ণশালায় উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিয়া আঁসতেছি |” বলিয়া তিনি 

প্রস্থান করিলেন । 
২৮ | কুটু্িক বিহারে গেলেন ৷ তখায় হববিরকে দেখিয়া তাহার 

পা্মূলে লুগ্টিত হইয়া কীদিতে, কাদিতে কহিলেন-_ *ভস্তে 

মামি ইহ! দেখিক়| আপনাকে প্রব্রজিত হইতে বাঁধা দিরাছিলাম |” 
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আদীনি বত্বা ঘ্বে দাঁসদারকে নি কনা: থেরঠা সন্তিকে 

পৰধাজেত্বা “অন্তোগামতো যাগুভতাদীনি. আহরিফ! থেরং 

উপটঠহথা'তি পটিপাদেসি”। 0. 
২৯ । সামণের! _বস্তপটিবন্ধং কন্বা থেরং উপ । অথেক- 

দিবদং দিসাবাসিনে! ভিব্ধ্ “সখারং “পর্গিলামাগতি .জেতবনং 

আগন্তা সথারং বন্দি অ্সীতি মহাথেরে দিশ্বা বিহারচারিকং 

চরম্তা চক্ধুপালখেরঞ্জ বসনটঠানং পত্বা *তম্পি পঙ্গিজামা”তি 
সায়ং তদভিমুখা অহেহথং। তন্মিং খণে মহামেঘো উটঠহি। তে 
“ইদানি সায় মেঘে! চ উটঠহি ততো! পাতোব গন্ভা পজিলামাসতি 

নিবতিংস্থ। দেবো পঠময়ামং বঙ্িত্বা মন্কিময়ামে বিগতো | 

এইরূপ অনেক পরিতাপের" পর 'ছুইজন দবার্সপুত্রকে মুর্তি দরিয়া স্থবিরের 
নিকট প্রবজিত করাইন্না। কহিলেন-__ "গ্রাম হইতে যাঁু-তাভা্ আনিয়া 
স্থৃবিরের - সেবা করিতে থাকুন ” বলিয়া শ্রামণেরবয়কে স্থবিরের সেবা 

নিযুক্ত করিয়া দিলেন । 

২৯। শ্রামণেরদ্বয় ব্রত-প্রতিব্রত করিয়! স্থবিরের সেবা করিতে লাগি- 

লেন। অনন্তর একদিবস বিদেশ বাসী ভিক্ষুগণ শাস্তাকে দেখিব” 
মনে করিয়া জেতবনে আদিয়াছিলেন | তাহার শাস্তাকে বন্দন। 

করিয়। অশীতি মহাস্থবিরকে দর্শন" করিলেন । অতঃপর তাহার বিহারে 

বিচরপ করিতে করিতে চস্ষপাল স্থবিরের বামস্থানের সমীপবর্তী হইয়া 
“তীহাকেও দেখিব” মনে করিয়া তদতিমুখী হইলেন। তখন সন্ধ্য। সমা- 

গতা ) আকাশেও মহামেখোদয় হইল । তাহারা ভাবিলেন__ এখন সন্ধ্যাও . 

হইয়াছে, মেঘও উঠিয়াছে, বরং প্রাতে গিয়াই দেখা করিব”, মনে করিয়া 
নিবৃত হইলেন! এখন যাঁমে বৃত্তি হইয়া মধ্যম যামে থামিয়া গেল। 
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থেরে! আরদ্ধবিরিয়ো আচিগ্নচঙ্কমণো , তস্মা পচ্ছিময়ানে চঙ্কমণং 
ওতরি | তদা পন নববুটঠায় ভূমিয়া বহু ইন্দগোপকণ উটঠহিংস্ | 
তে থেরে চস্কমন্তে যেডূয়যেন বিপজ্জিংস্ত । আবাসিক! ১ থেরজ 
চ্কমণটঠানং কালজ্েব ন অম্মভ্ডিংস্ | ইতরে ভিন্ধ.“খেরজ 
বসনটঠানং পজিলামা”তি আগন্থা চস্কমণে মতপাণকে দিস্বা “কো 
ইমস্মিং চস্কমতী”তি পুচ্ছিংস্থ | 

পু *অম্হাকং উপক্কায়ো ভস্ভেশতি | 

৩*। তে উস্কাধ্রিংস্থ "পঙ্রথ সমণঙ্স কম্মং, পচব্ধ,কালে নিপ- 

ড্ভিন্বা নিদ্দায়ুস্তো কিঞ্চি অকত্বা উদ্দানি চক্ধুবিকলকালে চক্ষনা- 
তী”তি এন্ডকে পাণে মারেসিঃ অথং করিআমী”তি অনখং করী”তি | 

স্থবির আরন্ধ-কীধ্য চঙ্কুমণ-শীল $ তাই শেষ ঘামে তিনি চঙ্ছমণ স্থানে 

অবতীর্ণ হইলেন । তখন নবরষ্টিপিক্ত ভূমি হইতে বহু ইন্ধুগোপ * 

উদ্িয়াছিল ৷ দ্থবিরের চস্ক,মণ সমরে ইহাদের অধিক সংখ্যক মরিয়াছিল । 

আবাদিকেরা স্থবিরের চন্কমণ-স্থান সকালে সম্মাক্টন করে নাই । পর 

তিক্ষুরা “স্থবিরের বাসস্থীন দেখিব” বলিঘ্া তথাত্ম আনিলেন এবং চঙ্ক,মন 

স্থানে মৃতপ্রাণী সমূহ দেখিতে পাইয়া জিড্ঞাসা করিলেন_- “কে এপানে 

চঙ্ব'মণ করে ?”-. 

“ভন্তে আমাদের ভপাব্যায় |” ্ 

৩* | ভিক্ষুরা অন্ুযোগের স্বরে কহিলেন-_ "শ্রণটির কম্ম দেখুন, যখন 

চক্ষুন্থিলঞ্তখন কিছুই না করিয়া! পড়িয়া ঘৃমাইয়াছিল; এখন চক্ষহার 

» হইয়া চক্কুমণ করিতে যাইয়া এতগুলি প্রাণীর জীবন লাশ করিল । তাল 
কাজ করিতে শিয়া মন্দ. করিয়া বসিল |” 

রি 

পপ শিপন 

৯1 ম--অন্তথেবাদিক। | * রক্তবর্পক্ষুদ্র কীট বিশেষ । 

[৮6 
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অথ তে গন্তা তথাগতঙ্জ আরোচেম্বং--ভন্তেঃ চব্ধপালখেরো 

“চঙ্কমামীতি' ৰহু পাণকে মারেসী”তি | 

“কিং পন সো তুচ্ছেহি মারেস্তো দিটেঠাতি ? 

**ন দিটেঠা ভন্তে”তি । 

রা “য়খেব তুমেহে তং ন পথ, তথা দোপি তে পাণে ন 

পল্তাতি, খীণাসবানং মরণচেতন। নাম নম্থি ভিব্ধবে”তি | 

“ভস্তে, অরহত্তঙ্স উপনিজয়ে সতি কন্মা অন্বো জাতো”তি 2 

“তান্তনা কতকম্মবসেন ভিব্্রবে”তি । 

“কিং পন ভন্তে, তেন কতংতি ? 

“তনহি ভিব্প্রবেঃ স্তণাথ 2 . 

৩১ | “অতীতে ৰারাণসিয়ং বারাণসীরাজে রজ্ভং কারেন্তে 

একো বেজ্জো গামনিগমেন্ত্র চরিত্া বেজ্জকম্মং কবোস্তো 

অপ্ত:পর তাহারা যাইয়! তথাগতকে জানাইলেন---*ভস্তে, চক্ষুপাল স্তবির 

চহ্ক মণ করিতে বাইদ্রা বহু প্রাণীবধ করিয়াছে !” 

“তোমর! কি মারিতে তাহাকে দেখিয়াত ?৮ | 

“দেখি নাই তন্তে |” | 

“যেমন তোমর! তাহাকে দেখ নাই। তেমন সেও সে প্রাণী 

সমূহ দেখিতে পায় নাই । ক্ষীণানবদের বধ-চেতণা নাই ভিক্ষুগণ |” 

পতন্তে, অর্হন্বের হেতু থাকা দত্বেও তিনি অন্ধ হইলেন কেন ?” 

£তিক্ষুগণঃ নিজের কুত কম্ব বশেইঃ 

'“ভন্তে, তিনি কি করিয়াছিলেন ?” 

“তাহা হইলে ভিক্ষগণ শ্রবপ কর £ 

১ শ্অতীতকালে বারাণসীতে ঠা রাজা রাত রিও 

তখন জনৈক বৈদ্ভ গ্রাম-নিগমে বিচরণ করিয়া চিকিৎসা করিত । 
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একং চক্থদুববলং ইখ্খিং দিস্বা পুচ্ছি_ “কিন্তে অফান্কং'তি ? 

"“অব্ধীহি ন পঙ্জামী”তি : 

4ভেসজ্জং তে করোমী”্তি ? 
“করোহি সামী”তি ৷ 

“কিম্মে দসী”তি ? 

“চে মে'অন্ধীনি পাকতিকানি কাতুং সঞ্থিজসি আহ্ং 

ভে সদ্ধিং পুত্তধীতাহি দাসী ভবিঙ্গামী”্তি । 

৩২ | সো “সাধুতি ভেসভ্ডং সংবিদহি, একভেসজ্জেনেব 

আগ্ধীনি পাকতিকানি অহেম্ং | সা চিন্ভতেসি-ণঅহং এত 

ভ্ধীতাহি "সদ্ধিং দাসী ভবিআামীতি পটিজানিং, ন খো পন নং 

সণেহন সমুদাচরিভতি, বঞ্চেলসামি নংতি | সা বেজ্ডেনাগন্থা 

এক মগ কোন দুব্বলচক্ষু স্ত্রীলোককে দেখিয়া জিঙ্গাসা করিল_ তোমার 

অনুথ হইয়াছে কি ?” 

“আমি চক্ষে দেখিতে পাই না।” 

“তোমাকে ওষধ দ্িব ?” 

“দেন মহাশয় |” 

“কি দিবে আমাকে ?” 

“যদি আমার চক্ষু স্বাভাবিক করিতে পারেন, ৫ছলে-মেয়েদের সন 

আপনার দাসী হইব ।৮ 

* ৩২ | সে £ভাল+ বলিয়া ওষধ দ্বিল। একমান্রা ওবধেই চট্ট 

স্বাভাবিক হইল । নেই জীলোক চিন্তা করিল__ “ছেলেমেয়ে সহ 

এর ঞ্জানী হইব বলিয়াছিলাম, কিন্ত উনি আমার প্রতি সন্ধ্বঙ্গার 

করিবেন না। তাহাকে বঞ্চনা করিব” বৈগ্গ আপিয়া তার নিকট 
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“কীদিসং ভদ্দেশতি পুটঠা_ 

“পুবেৰ মে অব্রীনি থোৰং রুজিংস্থ, ইদানি পন 

অতিরেকতরং কুজন্তী”তি আহ | 

৩৩ | বেজ্জো-_“অয়ং মং বঞ্ষেত্া কিঞ্চি অদাতৃকামা, ন মে 

এতায় দিন্নভতিয়া অখো, উদ্ানেব নং অন্ধং করিজামী”তি 

চিন্তেস্বা গেহং গন্ধ ভরিয়ায় তমথং আচিব্ধি, সা তৃণহী অহোসি । 
সো একং ভেসজ্জং যোজেত্া তগরা সম্ভিকং গম্থা '“ভদ্দেঃ। ইমং 

ভেসজ্জং অগ্রাঙ্হী”তি  অগ্তাপেসি, তঙ্জা ঘে অব্থীনি দীপসিধা 

বিয় বিজ্ঞায়িংস্থ । সো বেচ্ো। চক্ধ,পালো অহোসীতি । 

“ভিব্প্রবে, তদা মম প্রন্ডেন কতকন্মং পচ্ছতো পচ্ছতো। 

দিজ্ঞানা করিল-- “এখন কেমন ভদ্র ?” 

প্রত্যন্তরে কহিল-_ “পূর্বে আমার চক্ষু সামান্ বেদনা করিত, কিন্ত 

এখন অধিকতর বেদনা করিতেছে |? 

৩৩ | বৈগ্থ চিন্তা করিল-__. “এই স্ীলোকটি আমাকে বঞ্চনা করিয়া 

কিছুই না দিবার ইচ্ডা করিয়াছে | ইহার প্রদত্ত পারিশ্রমিকের আমার 

কোন প্রয়োজন নাই | এখনই ই্াকে অন্ধ করিব । সে গুচে যাই! 

ভাষ্যাকে সেই কথ: কহিল । গুহিণী নীরব রভিল। বৈগ্ভ এক প্রকার 

উগধ মিশ্রিত করিয়া সেই স্ীলোকের নিকট যাইয়া কহিল-_ “ভড্রে, 

এই বধের অঞ্জন দাও 1” এই বলিয়া অগ্লন দেওয়াইল | অঞ্জন দেও- 

যাতে তাহার ঘর চক্ষু দীপ-শিখার স্যার জলিয়া গেল। চক্ষুপালই সেই 

বৈগ্ক ছিল । 

£*হে ভিক্ষগণ,। আমার পুত্রের তখনকার কৃতকল্ম গপশ্চাৎ পশ্চাৎ 
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অনুবদ্ধি । পাঁপকণ্মং হি নামেতং ধুরং বহুতো! বলিবদপ্প পদং 
চক্কং বিষ অনুগচ্ছতী”তি । 
৩৪ | ইদং বখ,ং কথেত্বা অনুসন্ধিং ঘটেত্বা পতিটঠাপিত মত্তিকং 

সংলনং বাজমুদ্ায় লগ্চেস্ভে। বিষ্ক ধন্মরাস্|। ইমং গাথমাহ £-- 

“*মনোপুব্বঙ্গমা ধন্মা মনোলেটঠ|! মনোময়া, 

মনন চে পছুটেঠন ভাসতি ৰা করোতি বা, 

ঘতো নং দ্রব্থঘমহেতি চক্ধং'ৰ বহভো। পদ ং”তি 1 ৬ 

৩৫ 1 স্ব “মনোশ্তি- কানাবচরকুজ্গলাদিভেষং সববম্পি 

ন্বভুগমন কৰিয়া আসিয়াছে 4 ধুরবাহ্ী বলীবর্দের পাদ-চক্রের স্যার "পাপ 
বক্র অন্জুগমন কবে 1৮ 

৩৪ | ভগবান এই উপাখ্যান বলার পর পূর্বাপর বৃত্বান্ত লংযোগ করি: 

শিষোনামাঙ্কিত শাসনের উপর বাজমুন্ত্রা চিকিত করার ন্যায় ধর্্রাদ খই 

শারখা কভিলেন ৫ 

- “মনম্প ব্বঙ্গম ধন্মুচঃ 

নতশ্রেষ্ঠ মনোময় 3). » 
... আাবধুদ্ত মননে ষঙ্দি কোন একজন, 

ঘলে কোন কথা কিছু করে হা! করম; 

শফটে্ চক্র যথা বৃষ পছ্গে ধার 
খে তাত্ধ অধিষ্াম পাচ্ছে পা্ছে যাক 15 ১ 

৩৫ । তথায় “মনঃগ বলিলে- কামাঁবঘচর কুশলাদি তেদে সমস্ত 
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চতুভূমিক চিত্ত $ ইমস্রিং পন পদে তদ। তঙ্জ বেজ্জল্প উপ্লন্নচিত্ত বসেন 

নিয়মিয়মানং ববখাপিয়মানং পরিচ্ছিজ্ভ্রিয়মানং দোমনজজ সহগতং 

পটিঘসম্পযুত্তচিস্তমেব লত্ততি | 

| «পুববঙ্গমাতি-- তেন পঠমগামিনা। হুত্বা সমন্নাগতা | 

“ধন্মাগতি-_ গুণ, দেসনা, পরিয়তি, নিজত্ত বসেন চন্তারে! 

ধন্মা নাম । তেন 2 

“নহি ধন্মো অধন্মো চ উভে। সমবিপাকিনো, 

অধন্মেো নিরয়ং নেতি ধন্মো পাপেতি স্থগতিততি । 

অয়ং গুণধন্মো নাম | টু 

“ধন্মং বে ভিব্ধবে, দেসিলসামি ারিালার অয়ং 

দেসনাধন্মো নাম | 

চাতুর্ভৌমিক চিত্ত * বুঝার । কিন্ধ এই পদে তখন সেই বৈগ্ভের উৎপর চিন্তভেদে 
নিঘম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ছে্ঠমান দৌন্বনহ্ত-সহগত প্রতিঘ-সম্পযুক্ত 

চিত্তই লক্ষিত হইতেছে । | 

প্পূর্বঙ্গম”__ প্রথমগামী হইয়া সমাগত, অগ্রণী, পূর্বগামী । 
“ধন্দ্চয়”-- গুণ, দেশনা, পরিক়ন্তি (পর্য্যাপ্তি) ও নিঃদত্ত তেলে 

ধর চতুর্বিধ | তাহাদের মধ্যে 2 

“বন্তবাধর্শ উভয়ের সমান বিপাক নয়, 
অধর্থ নিরয়ে নেয়, ধরমে স্ুগতি হয়|” 

এই গাথায় বর্ঘমশব্দ গুণ অর্থে বাবহৃত হইয়াছে | 

“ছে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আদি কল্যাণ-ধর্ম দেশন। করিব”? 

ইত্যাদি-- এইবাক্যে ধর্শন্ষে দেশনা-ধন্দ্ধ বুঝাইতেছে । 

* কামাবচর, পাপাবচর* অরপাবচর, ও লোকোত্র চি 
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“ইধ পন ভিষ্্বে, একচ্চে কুলপুন্তা ধন্মং পরিয়াপুণন্তি 

স্ুত্তং গেয়্যংগতি-- অয়ং পরিয়ভ্িধশ্মো নাম । 

“তন্মিং খো পন সময়ে ধন্মা হোস্তি খন্ধা হোস্তীতি_- অয্ুং 

নিজত্তধন্মো নাম । নিজ্জীবধশ্মোতিপি এসে এব । তেস্ু ইমস্মিং ঠানে 

নিজন্তনিজ্জীবধন্মে। অধিপ্লেতো । সো অথভো তয়ো। অরূপিনো খন্ধাঁ_ 

"বেদনা ্থন্ধো, সপ্রগাব্বন্ধো, সঙ্যারব্থন্ো”তি | এতেহি মনো পুববঙ্গমে। 

এতেসন্তি “মনোপুব্বঙ্গমাগনাম । কথং পনেতেহি সদ্ধিং একবগ্,কে। 
একারদ্মণো অপুববং অচরিমং একব্ধণে উপ্নজ্জমানে! মনোপুৰবঙ্গমো। 

নাম হোতটুতি? উপ্লাদপচ্চয়টেঠনচ রথ! হি বুম একতো 
গ/মঘ[তাদিকন্মানি করোন্তেম্থ “কো এতেসং পুব্বঙ্গমো ?তি বুঝতে, 

*হে ভিক্ষগণঃ এই শাসনে কোন কোন কুলপুত্র হৃত্র-গেয়যান্গ 

রব শিক্ষা করে ১৮-- এইবাকো ধর্শ শব পর্্যাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত গুই- 

স্ছে । 

সেই সময়ে ধন্ম হয়, ক্কন্ধ হয়” ইত্যাদি । এই বাক্যে বর্ম শব্ধ 

নিঃসত্ব "অর্থে ব্যবজত হইয়াছে | ইহাকে নিজ্জীবধর্মও বলা হয়| 

তন্মধ্যে এইস্থানে নিংসত্ব-নিজ্জীব ধর্মই অভিপ্রেত | তাছা অর্থ ভেঙে 

“বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অরূপ স্কদ্ধকে বুঝাইতেছে | 

মনঃ ইহাদের মধ্যে পূর্বঙ্গম বলিয়া “মনম্পব্বন্গম' বল। হইয়াছে | মনঃ ধম্ম 

সমূহের বা বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারের সমান বস্ত ও সমানালম্বন হইয়া এবং 

অপূর্ধ্বাপ্র তাবে একক্ষদে ইহার্দিগের সহিত উৎপন্ন হইয়া কিরূপে ইহাদের পূর্ব 
সম হয়? উৎপাদন 'প্রত্যয়' (কারণ), অর্জে যেমন একত্রে বুলোক গ্রান্ঘাতাি 

চম্্র করিলে “কে ইহাদের পূর্ববগামী ?” এইরূপ বদি কেছ জিজ্ঞাস করে, 
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য়ে! তেসং পচ্চয়ো হোতি য়ং নিঙ্জায় তে তং কম্মং করোন্তি সো 

ছত্তো! বা মতো বা তেসং পুব্ৰঙগমো”তি বুচ্চতি । এবং সম্পদমিদং 

বেদিতববং | ইতি উপ্লাদপচ্চয়টেঠন মনো পুবৰঙ্মো। এতেসন্তি - মনো- 
পুববঙ্গম। $ নহি তে মনে অনুগ্জ্ঞ্তে উপ্নজ্ভিতুং সক্কোস্তি, মনে! 

পন একচেম্্ব চেতসিকেন্ অনুপ্নজ্জন্তেন্থুপি উপ্লজ্জতিয়ের ৷ 

অধিপতিবসেন পন মনে। সেটেঠা এতেসম্তিন মনোসেটঠা । 

ফুথা হি চোরাদীনং চোরজেটঠকাদয়ো অধিপতিনে! সেটা, তথ। 

তেসম্পি মনোগতি মনোসেটঠা | যথা পন দারুআদীহি নিপ্রন্নানি 

তানি তানি ভগুানি দারুমক্কাদীনি নাম হোস্তি, তথা এতেপি 

মনতো। নিপ্ছক্পত্ত। মনোময়া নাম | 

৩৬ । প্পছৃটেঠনা”তি-- আগন্তুকেহি অভিজ্ধাদীহি দোসেহি 

ভবে ষাহাকে আশ্রয় করিগ়া তাহারা সেইকাধা করে, থে 

তাছার্দের কাধষ্যের প্রত্যয় বাকারণ হয়ঃ পে (বাতাহার নাম) দন্ধুই 

হউক আর মতই হউক, তাহাকে তাহাদের পৃব্বগামী বলিয়া উক্ত তয় । 

তদ্রপ ইহাঁও জ্ঞাতব্য । উৎপাদন প্রত্যয় অর্থে মনঃ পুব্বঙ্গম ইহাদের, 
ফনস্পর্ক্ম | মন উৎপর না হইলে তাহারা উৎপর ভইন্ে পারে না । মন 

কিন্ত কোন কোন চৈতমিক বা চিত্তবত্তি উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয । 

অধিপতিরূপে ননঃ শ্রেষ্ঠ ইহাদের ( ধন্মসমূছের ), মনু্রেষ্ঠ | বেমন চোর 

প্রভৃতির মধ্যে প্রধান চোরগন, দলের শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ ধশ্ব সমূহের মধ্যে 

মনঃশ্রে্ঠ | বেমন কাষ্ঠাদি হইতে নিশ্পন্ন ভাগুসমূহ কাষ্টময়াদি বলিয়া 

কথিত হর সেইরূপ ইহারাও. মন হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া মলোময় বনিয়। 

কথিত হয় | 

৩৬। পপ্রন্থমনে'--আগন্তক কা বহিরাগত অভিদ্যাদি (লোভারি) দোবের 
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পছুটেঠন, পকভিমনো হি ভবজচিতু২, তং অগ্নদুটঠং, যথা হি পসম্ং 

উদকং আগন্থুকেহি -নীলাদীহি উপন্কিলিটঠং নীলোদকার্দিভেদং 

হোতি, নচ নবং উদ্দকং, নাপি পুরিমং পসন্ন উদকমেব ঠ তথা চিনুম্পি 

আাগন্থৃকেহি অভিষ্কাদীহি দোসেহি পদুটঠং স্কোত্ি, নচ নবং চিপ্ুং 

নাপি' পুরিমং ভবঙগচিস্তমেব | তেনাহ ভগবা--“প্ভঙগরম্মিদং 

ভিব্ধবে, চিন, তঞ্চ খো আগন্থুকেহি উপক্ষিলেসেহি উপঙ্ি- 

,লিটঠংচভ্ি ! এবং “মনসা চে পুক্টেঠেন ভানতি বা করোতি বা,” 

সো ভাগমানেো। চতক্বিধং বচিদ্রচ্চরিতমেব স্ডাঙ্গতি, করোক্তো 

স্িবিধং কায়ন্রু্চরিততমেব করোতি ; অভাসন্থ্রে অফরোন্তো তাষ 

আন্ভজ্াদীকি পছুটঠমানসতায় তিবিধং মনোদুচ্চর্িতং পুরেতি | এব- 

ঞে 

মভা দস তাকুসল“কম্মপথা পারিপরিং গস্ছন্ভি.। 

ছারা ভবিত মনা। প্রক্কতি মনহ ভবাঙগচিন্ত | ভাঙা আশ্রিছুষ্ট যেমন 

শিম্মল জল বগিবাগত নীলাদ রঙের স্গারা উপক্রিই হইয়া নীলজল, 

পীতজল নায়ে অভিচ্থিত তয়) কিন্ত ইভা নুতন জলও হয় লা, পুষ্বের 

নির্্রল ভলও থাকে নাঃ তদ্রুপ চিস্ত€ অভিধ্যা প্রস্তীত মআগগ্ষক দোদের 

ভরা প্রতুষ্ট ভগ্ঘ | বিশ্ব তাহাতে নূন চিন্ও হয় না, পুক্রের'ভবাঙ্গ চিত্ত ও 

থাকে নাঁ। সেই'কন্ত ভগবান বলিগ়াছেন-_-গভে তিক্ষগণ, এই চিন্ত প্রভা- 

ক্র তাহ? আগন্কক উপক্লেশের ভারা উপকিষ্ট ভয় | এইরূপ “প্রদৃষ্ট মনে 

বাদ করে কিন্বা "ভাবে ঃ কথা বলিলে চত্তুর্ধ মন্দ বাকাই (প্মর্ঘযা, পরুব- 
বাকা পিশ্তন-বাক্য 'গ- সম্প্রলাপ) বলে ; কাধ্য করিবার সমর ভ্রিবি 

কারিক পাপ দপ্রানী 

কিঃ 

ণী ভ্যা কব বা আঘাত দেওয়া, আদ গ্রভল ও অবৈধ 

কামাভগর)- করে 5 কিছু নাবলিলে ও না করিলে সন্ধ্যা ব্যাপান ও 
মিথ্যাদৃহ্টির হারা প্রহষ্ট মানস হেতু উক্ত ভ্রিবিধ মলোছশ্চত্রিত করে । 

এজপে তাসার দশ, অকুশল শকর্ীপথ” পরিপুণতা প্রাপ্ত হ 1 
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৩৭ । “ততে। নং ছুব্ঘমন্বেতী'”'তি-_- ততো তিবিধ দুচ্চরিততো তং 

পুগ্গলং ছুক্ধমন্থেতি | ুচ্চরিতানুভাবেন চতুস্থ অপায়েন্থ মনুজোন্ু 
বা তমভাবং গচ্ছন্তং কায়ব্থ,কম্পি ইতরম্পীতি ইমিন পরিয়া- 

লেন কাষিকং চেতদিকং বিপাকদুব্ধং অনুগচ্ছতি । যথা! কিং? 

“চন্ধং ব বহতো পদং”তি ধুরে যুস্তভা ধুরং বহতো৷ ৰলিবদ্দ 

পদং চক্কং বিয় । যথা হি সো একম্পি দ্রিবসং দ্বেপি পঞ্চপি 

দসপি দ্ধমাসম্পি মাসম্পি বহন্তো চন্ধং নিবত্তেতুং জহিতুং ন 

সক্কোতি * অথখ বস পুরতো। অভিকৃনস্তঙ যুগং গীবং বাধতি, 

পচ্ছতো। পটিক্ষমন্ততা চক্কং উরুমংসং পটিহস্তি, ইমেহি দ্বীহাকারেহি 

বাধন্তং চঙ্গং তআ পদান্ুপদিকং হোতি, তথেব মনসা 

পছুটেঠন তীণি দ্রচ্চরিতানি পুরেত্বা ঠিতং পুগ্গালং নিরয়াদিস্থ 

৩৭ | %ছুঃখ তা'র পাছে আসে” সেই ত্রিবিধ ছুশ্চরিত হইতে 

উৎপন্ন দ্রঃখ দেই ব্যক্তির অন্ুগমন করে । ঢশ্চরিত প্রভাবে চারি অপায় 

বা মনুষ্ট-লোকে তমঃভাব প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কারিক-চৈতসিক 

বিপাক-দুঃখ অন্ুগমন করে । যেমন তাহা কিন্নপ-_প্বাহীপদে চক্র থা” 

ধুরে বুক্ত ধুর বহনকারী বলীবর্দের পদ-চক্রের ন্যায় | ধুরবাহী বলী- 

বার্দ একদিন, দ্রইদ্িন। পণচদ্িন, দশদিন, অর্ধমাস এমন কি "একমাস 

ধুর বহন করিলেও যেমন চক্রকে নিবৃত্ত অথবা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় 

না) পক্ষান্তরে সম্মুখ দিকে অতিক্রম করিতে গেলে যুগেতে শ্রীবা বাধে, 

পশ্চাতে প্রতিক্রম করিতে গেলে চক্র তাহার উকুমাংস গ্রদ্ভিহত করে) 
এই ভাবে দ্বিবিধ প্রকারে বাবাপ্রাস্ হইয়া চক্র তাহার পদান্থপদিক হয়। 
তত্রপ প্রদুষ্ট মন্রে ছারা ত্রিবিধ হুশ্চরিত পূর্ণকারী ব্যক্তি নিরয়াদি স্থানের 
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তথ তথ গতটঠানে ছুচ্চরিতমূলকং কায়িকম্পি চেতসিকম্পি দুক্ধং 
তনুবন্ধতী”তি | 

গাথাপরিয়োসানে তিংসসহজা ভিক্ধু সহপটিসস্তিদাহি 

অরহত্ুং পাপুনিংসু । জম্পত্তপরিসায়'পি দেসন। সাথিকা সফলা 

অহ্োসী'ভি | | 

যে খানে বে খানে যায় সেই সেই খানে দ্ুশ্টরিত মুলক কাগ্সিক চৈত" 
সিক ছুংখ পশ্চাৎ অনুসরণ করে । 

গাঁথা পর্যবসানে ত্রিশ হাজার ভিঙ্ষ প্রতিসম্ভতিদা সহিত অহ্স্থ 

প্রাপ্ত হইলেন । পদ্বিষদে উপস্থিত অন্ঠান্তদের ও এই ধর্ম্্দেশনা সার্থক ও 

'স্কলৰতী হৃইরখছিল 

"০২টি িটহি০৫-৬৯ 
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“মনোপুব্বঙগমা”তি দুতিয়গাথাপি সাবখিয়ং য়েব নট্রকুঞ্লিং 

আররু ভাসিতা । 

১1 সাবন্দিরং কির অদিনলপুববকে। নাম ব্রাঙ্গণে। " অহোপি। 

ত্রেন কণ্ঠাচি কিপ্ি ন দিল্সপুববংং তেন তং অপদিশ্নপুববকোৌহের 

সঙ্জানিংস্ : তঙ্সেকপুস্ডকো অহোসি পিয়ো মনাপো ; অনঙ্গ 

পিলন্ধনং কারেডুকামো “চে স্ব্নকারতাচিব্ধিআনি »বতনং 
একাল 

হমুভন্ভহএঞনলীল্ত্র শগ্পাঙ্খ7াঁন 

“মনস্পব্গম”, এই দ্বিতীর গাধাও মৃকুগুলীর কথা প্রদঙ্গে শ্াবভীতে 

কথিত হইয়াছিল । 

১1 আাবস্ঠাতে  “অপিকপুব্বক” (অপ্গভপুব্ব) নামে এক ক্রা্ধণ 
স্ তুল 

ভিলেন। তিনি পূর্বে কাহাকেও কিছু দেন নাহ, তাই তিনি অনি 

পুব্বক নামে বিধিত হ্ইয়াছিলেন। তাহার এক পুত্র তইয়াছিল। চেলেট্ি 

নেশ প্পিরদশন € আনোজ্ঞ। ব্রাহ্ধণের ইচ্ছা হইল পুতের ভঙ্গ অলঙ্কাও 
তৈয়ার করেন। কিন্তু গাবিলেন--শ্বর্ণকারকে প্রস্তত করিতে বলিলে মঙ্গুী 

চে 
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দাতববং তবিতাতী”তি সরমেব স্ব কোনা মট্টানি কুগ্ডলানি 

কতা আর্দাসি, তেনভা পুন্থো মষ্টকৃণুলীত্বেব পঞ্গায়িগ। তজ 

সোল্সবগ্তরকালে পঞুঃরোগো উদপাদি। মাতা পুন্ডং ওলোকেত্বা 
“ব্রাহ্মণ, পুতুতা তে রোগো উপ্পন্ো তিকিচ্ছাপেহি নংতি আত! 

«ভোতি, সচে বেজ্জং আনেআমি ভন্তবেতনং দাতববং ভবিত্াতি, 
কপি 

কিংত্বং মম ধনচ্ছেদং ন ওলোকেজসীশতি 

«তথ কিং করিম ব্রাঙ্গণাশতি ? 

“যথা মে ধনচ্ছেদো ন হ্োতি তা করিজামী”তি | 
'২। সে বেচ্জানং সন্ভিকং গন্তা-_“অন্থকরোগজ নান উমেই 

কিং ভেসজ্ভং করোথা”তি পুচ্ছতি । অথভ্া তে বং বা তং ব 

কুব্ধতচাদিং আচিব্বস্তি | সো ত: আহরিত্বা পুজা তেনস্জং 

০০১১১ 

দিতে ভইঘে” তাই নিজেই গোগা পিটিয়া নকুগুল প্রস্তুত কারি 

িলেন। এেই মুষ্টকুগুল পরতেই ব্রাঙ্গণ-পুঞ্জ মুকুল নামে পরিচিত 

হইল। তাহার বন্ধন যখন বছর বোল, তাহাকে পাগুরোগে ধরিল । 

মা ছেলের অবস্থা দেখিগ্না ব্রাঙ্গণকে কহিলেন--দওগে; বাঙ্গান। তামার 

ছেলের য়ে" ক্োগ ভহয্মাছে, চিকিতসা করাও ।” 

“ওগো, কবিরাজ ম্ানিলে ত পর্শনী দিতে উবে! তুমি ও 
5 ডি আমার ধন-নাশ করিতে চাণ্ড। তাছা হইবে না 

প্তৰে কি করিবে ব্রাহ্মণ?” 
ঁ 

শপ 

“যাহাতে টাক খরচ জব্রিতে না ঠর়ঃ তাভাই করিব 1৮ 

২, অতংপর তিনি বৈগ্ভের নিকউ গিয়া জিজ্ঞাসা কিতে লাগিতুলন-- 

ৈ 

সি 

হ্যা কবিরাজ মতাশযু' পাুরোগে আপনারা কি উবধ দেন?” লৈগ্ছেরা 

তাহাকে বাহ!-তাহা! গাছের ছাল ৰলিহ|“্দিতেন। তিনি তাহা আছরুপ 
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করোতি। তং করোস্তজেবজ রোগে বলবা অহোসি, অতেকিচ্ছ 

ভাবং উপাগমি, ব্রাঙ্গণো তা ছুববলভাবং এত্বা একং বেজ্জং 

পঞ্কোসি। সো তং ওলোকেত্বা “অমহাকং একং কিচ্চং অথ অগ্রং 

বেজ্জং পক্ষোসিত্বা তিকিচ্ছাপেহীগতি তং পচ্চব্ধায় নিষ্থমি | 
ব্রা্মণো তজ মরণসময়ং এত্বা “ইমভা দনগ্যায় আগতাগত। 
অন্তোগেহে সাপতেয়্যং পজজিসন্তিঃ ৰহি নং করিজামীস্তি পুস্তং 

নীহরিত্বা বহি আলিন্দে নিপড্ভাপেসি। | | 

৩। তং দিবসং ভগবা ৰলবপচ্চ,সসময়ে মহাকরুণাসমাপত্তিতো 

বুটঠায় পুব্বৰুদ্ধেন্তু কতাধিকারানং উজন্নকুসলমূলানং বেনের্য 

করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে রোগ অধিক 

হইল। চিকিৎসা! না করার মতনই দীড়াইল। ব্রাহ্ষণ পুত্রকে ছুৰ্বল 

'দেখিস্জা একজন বৈগ্ভ ডাকিয়া আনিলেন। বৈদ্য রোগী দেখিয়া? কহিলেন--. 

“আমার এক জক্রুরি কাজ আছেঃ আপনি আর একজন বৈদ্য ডাকিয়া! 

চিকিৎসা করান |” এই বলিয়া বৈদ্ক রোগী ত্যাগ করিয়া চলিয়া] গেলেন। 

ব্রাহ্মণ পুত্র আর ঝীাচিবে না বুঝিয়া ভাবিলেন__প্ইহাকে দেখিবার জন্য 

লোকজন মাসির়া আমার বাড়ীর ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিপ্না'ফেলিবে, 

ইহাকে বাহির করিয়া রাখিব?” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া 

বারান্দায় .শোয়াইয়া রাখিলেন। 

৩! সেই দ্দিন অতি প্রত্যুষে ভগবান “মহাককণ। সমাপত্তি ধ্যান 

হইতে উঠিয়! দশ সহজ্র চক্তবালের মধ্যে জ্ঞান-াল, বিস্তার করিলেন । 

ধাহার৷ পৃর্ববুদ্ধগণের নিকট উন্নত জীবনের জন্ত কৃত সঙ্কর হইয়া আসিয়াছেনঃ 
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বন্ধবানং দনগ্থং বুদ্ধচব্না লোকং ওলোকেন্তো দসসহজি 

চন্ধবালে এাণজালং পণ্থরি। | 
মট্টকুণ্ডলী বহি আলিন্দে নিপন্নাকারেনেব তগ্গা অস্তো 

পশ্রঠায়ি | , 

৪ | সথ্থা তং দিশ্বা তঙ্গ অন্ভোগেহা নীহরিত্বা! তখ নিপজ্জী- 

পিতভাবং এরত্বা “অখি নুখো মযৃহং এখ শতপচ্চয়েন অখোশ্তি 

উপধারেস্তো ইদং অদ্দস $-- 

*অয়ং মাণবো। ময়ি মনং পসাদেহ1 কালং কনা ভাবতিংস 

দধিলোকে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে নিব্বন্ভিজতি, আচ্ছরা- 

সহমত পরিবারো ভবিআতি, ব্রা্গণোপি নং ঝাপেহা রোদন্তে। 

আলাহণে বিচরিভতি | দেবপুন্তো ভিথাবুতগ্লমাণং সট্ঠিসকট 

ধাহাদের অকুশল কর্মের যূল ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিমুক্ত করিবার 

উপযুক্ত প্রানিগণকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন । 
 মুষ্টকুগুলীকে বগিরালিন্দে শায্সিতি অবস্থাতেই জ্ঞান-জালের মধ্যে 

দেখা গেল। 

৪ | * শান্তা তাহাকে দেখিক্!? তাহাকে গুহ হইতে বাহির করিয়। 

সেইখানে শায়িত রাখা হইয়াছে জানিয়া তাহার গুমনে এই ব্যক্তির 

কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কিনা অবধারণ করিতে করিতে ইভ] দ্বেখিলেন-_ 

*্এই ব্রাহ্গণ-পুত্র আমার প্রতি খন প্রনন্ন করিয়া দেহাস্তে তাবতিংস' 
দেবপোকে ত্রিশযোজন প্রমাণ এক কণ্কবিমানে উৎপন্ন হইবে, 

সহ অগ্দরায় পরিবৃত হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাকে দ্রাহ করিম ক্রন্দন 

করিতে করিতে শ্মশানে বিচরণ কৰ্তিবে । দেবপুত্র সহশ্র অগ্গরা- 

পরিবৃত, যষ্টি-শকট-ভার অলঙ্কার প্রতিমণ্ডিত নিজের ভ্রিগব্যুতি প্রমাণ 
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'ভারলক্লারপিতিম্ডিতং অচ্ছরাসহসপরিবারং অন্তভাবং ওলোকেস্। 

“কেন নুখো কম্মেন ময়া অয়ং সিরিসম্পন্তি লদ্ধাগতি ওলোকেস্তো 
ময়ি চিন্তপ্লসাদেন লদ্ষাভাবং ঃস্থা গণনচ্ছেদ ভয়েন মম ভেসজ্জং 

অকন্তা ইদানি 'আলাহণং গন্তা রোদতি বিপ্লকারপ্লত্তং -নং 

কৃরিআমীঠতি পিতরি মব্বস্তিয়া মট্টকু ্চলীবঞেনাগন্ত্রা আল্াহণ- 

গাবিদুরে 'নিপভ্জিত্বা রোদিজতি,।. অথ নং ব্রাঙ্মণো *কোসি 
বং ?*তি পুচ্ছিঙ্ঞতি | 

“ভহং তে পুো। ট্টকুগুলী”তি। 

“কুহিং শনক্বভোমী”ত £ 

“তাবতিংস ভবনেশতিন র 

“কিং কম্মং কর্া”তি ? বু ময়ি চিন্ঞপ্লসাদেন নিৰভ ভাবং 

র্স্পশ- 

শরীর দেখিয়া! «কোন্ কর্মের ফলে আমার এই শ্রীসম্পত্তি লাত ইল” 
তাহ ভাবিতে ঠাবিতে জানিতে পারিবে, "আমার প্রতি চিত্ত প্রসাদ 

ইহ! লাভ হইয়াছে; আরও দ্বেখিতে পাইবে যে--তাহাব্র পিত। ধন- 
চু তু 

নি [নির ভয়ে তাহার চিকিৎসা ন! করাইয়া এখন শ্াশানে বাইয়া রোদন 

করিতেছে, “ইঙ্ভাকে বিকার প্রান্ত করাইব- "বা. অতস্তাগ্ত্ের প্রাতিশোঁধ দিব | 

শিতার দুঃখ সহা করিতে না পারিষা মুটকুগুলীর, রূপে আপিয় শশানের 

অনতিদূুরে শুইয়া | রোদন করিবে । ভারপর ব্রাঙ্গণ তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিবে_-৭কে তুর়ি,?” রি 
'আমি আপনার পুত্র মুটকুগ্লী।” 

“কোথাদ জন্ম নিনাছ ?” 

“তাবতিংল” দেবলোকে |” , 

“কি কর্মেধ কলে?” এইরূপ, উক্ত হইলে সে বলিবে আমার ্রস্ঠ 

তা 
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আচিব্বিভাতি | ব্রাঙ্গণো “তুমেহন্থ চিত্তং পসাদেত্া সঙ্গে 

নিববন্তা নাম অন্ী”তি মং পুচ্ছিজ্তি। অথঙ্জাহং এতকানি 
সতানি বা সহআানি বা সত্সহগ্ানি বাতি ন সন্ধা গণনাষ 

পরিচ্ছিন্দিতৃন্তি বন্ধ! ধন্সপদ্দে গাথং ভ্তাসিঙ্গামি। গাথা পরি- 

য়াসানে চতুরাসীতিয়া পাণসহ্জানং ধন্মাভিসময়ো ভবিষ্াতি,। 
মষ্টকুণ্ডলী সোতাপন্লো ভবিঙ্গতি, তথ। অদিক্পপুববকে ব্রাহ্ছণো । 

উতি উমং কুলপুত্তং নিজায় ধন্ময়াগো মহা! ভবিজতীগতি এস! 

পুন দ্রিবসে কতসরীর পটিজগ্ধনো মহাভিষ্ধ,-সঙ্ঘ পরিবুতো৷ 
সাম্বথিং পিশায় পবিসিত্বা অনুপুবেরন ব্রাহ্ষণস্জ গেহত্বারং গতো। 

৫ | স্শ্মিং খণে সষ্টকুণুডুলী অস্তো গেহাভিমুখো নিপমো 

হোতি, সত্থা অন্তনো অপশ্জনভাবং এত্বা একং রম্মিং বিশ্গজ্জেসি 1 

চিত্তপ্রসাদ ভেতু তথাক় উৎপন্ন হহপ়াছে। ব্রাহ্মণ আসিগ্সা আমাকে জিজ্ঞাসা 

করিবে--“আপনার প্রতি প্রসন্-চিত্ত হইলেই স্বর্থে বাওয়। যায় কি?” 

প্রত্যুত্তরে আমি বলিব হে ব্রাহ্মণ, শত শত বা এত সহশ্র বা এত শত 

সহ এমন তাহা! গণনার দ্বারা নিক্িষ্ট করা যায় নাঃ এই বলিব ধর্শ্- 

পদের গ্াথা বলিব । গাথা! শেষ হইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধন্্াববোধ 

হইবে। নৃষ্টকুন্ুলী আৌতাপর হইঘে এবং “মপ্রিপনপুক্বকঃ ব্রাঙ্ণও সেইরূপ 
ভইবে | *এইরূপে এই. কুলপুতের জন্য মভাধশম্মাক্যোগ হবে 1”. ইহ! 

কানিয়! শ্বাস্তা পরদিন শরীর কৃত সমাপন পৃৰ্বক' মহা ভিক্ষুলজ্ঘ পরি 

হইয়া” শ্রাবন্তী নগরে ভিক্ষার স্পন্ত প্রবেশ করিলেন এবং জন্ক্রমে ব্রাক্মণেব 

গুহদ্বারে উপস্থিত হইলেন 

৫ । তখন মুষ্টকুগুলী গৃহাভিঘুখী হৃইয়া, শায়িভ ছিল। শান্তা নিজের 

অপর্শনভাৰ জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে একবিন্দু রশ্টিপাত করিলেন । 

মি 



৫৮ ২ ধশ্মপদট্ঠকথা [ ১-ধমক 

মাণবো “কিং ওভাসো নামেসো”তি পরিবত্তিত্বা নিপন্নোব 
সত্থারং দিন্বা “অন্ধবালপিতরং নিষ্গায় এবরূপং বদ্ধং উপসংকমিত্ব! 

কায়বেয়্যাবতিকং বা কাতুং দানং বা দাতুং ধণ্মং বা পোতুং 

নালথং, ইদ্ানি মে হুখখাপি অবিধেয়্যা, অঞ্রথং কমুববং নশ্বীর্তি 

মনমেৰ পসাদেসি | স্থা “অলং এত্ডকেন ইমঞ্জা'তি পক্ষামি | 

সো তথাগতে চব্ধ,পথং বিজহন্তে বিজহন্তেয়েব পসন্নমনো কালং 
কতা স্থৃতপ্পবুদ্ধে! বিয় দেবলোকে তিংসয়োজনিকে কন্কবিমানে 

নিব্বস্তি। 

৬। ব্রাঙ্গণোপিগ্ল সরীরং. ৰাপেতা আলাহণে রোদন" 

পরায়ণো অহোসি। দেবসিকং আলাহণং গন্তা রোপূতি “কহং 
রা একপুস্তকা”তি । দেবপুক্তোপি অত্তরনো সম্পত্তিং ওলোকেস্া 

্রার্গণ-যুবক “ইহা কিসের আতা” মনে করিয়া শায়িতাবস্থায় পাশ ফিরিয়া 
শাম্তাকে অদূরে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাঁগিল--"অবোধ পিতার জন্য 

এইন্ধপ বুদ্ধের নিকট যাইয়া তাহার সেবা করিতে পারিলাম না, তীহাকে' 

কিছু দান করিতে বা তাহার মুখে ধর্মশ্রবণ করিতে পাইলাম না। 

এখন আমার ভ্ম্তও অবশ, অন্ত আর কিছু করিবার উপায়ও নাই 7” 

এেই ভাবিয়া বুদ্ধের প্রতি প্রসর চিন্ত হইয়া রহিল। শান্তা .&ইভাই 

উহার পক্ষে যথেষ্ট” মর্নে করিয়। প্রস্থান করিলেন। তথাগত তাহার 

চক্ষুপথের বহির্ভত হুইতে হইতেই প্রসন্নমনে তাহার মৃত্যু হহল।, মৃত্যুর 

পর দে শ্বপ্তপ্রবুদ্ধের স্যার দেৰলোকে ভ্রিংশৎ বোজন প্রাণ এক ৰকণক 

বিধানে গিয়া উৎপন্ন তইল। | 

৬। ব্রাঙ্গাণ তাহার শরীর দাহ করিয়া শ্রশানে গিয়া রোদন পরাণ হইলেন । 

প্রতাহ শ্বশানে গিক্লা এই বলিয়া কীর্দিতে লাগিলেন যে-_“হায়, আমার 
একটি পুত্র কোথায় গেল?” প্েবপুত্র৪ নিজের শ্রীসৌতাগ দেখিয়া 
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কেন নুখো কন্মেন লদ্ধা”তি উপধারেস্তো সথরি মনোপসা- 

গেনা”তি ঞ্ত্বা “অয়ং ব্রাহ্মণো মম অফান্থককালে ভেসজ্জং 

আকারেতা ইদানি আলাহণং গন্ভা রোদতি $ বিপ্লকারগ্পত্তমেতং 

কাতুং বট্তী”তি ম্্কুণুলী বপ্নেনাগন্তা ল্লালাহণআাবিদুরে বাহ 

পগগাফহ রোদস্তকো অটঠাসি। ব্রাহ্ধণেো তং দিম্বা “অহং তাব 

পুন্তসোকেন রোদামি, এস কিমখং রোদতি পুচ্ছিজামি নংতি 

পুচ্ছস্তো ইমং গাথমাহ $-_ 

* **অলঙ্কতে! মটুকুণডুলী মালভারী হরিচন্দ মুতাদো) 

বাহ! পঞ্গযহ কন্দসি বনমন্ধে। কিং দুব্ধিভো তুবং”তি ? 

"কি কর্মের ফলে ইহা লাভ হইয়াছে” তাহা অবধারপণ করিতে করিতে 

জানিতে পান্বিলেন ষে- শ্াস্তার প্রতি চি প্রসন্ন করিবার কলেই তাহার 

এই লাভ । তিনি ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিক্ব] ভাবিলেন-_-“এই ব্রাহ্মণ আমার 
আনুখের সময় চিকিৎসা না করাইয়া এখন শ্বশানে গিয়া কাদ্দিতেছেন, 

এখন তাহার মনোভাবের বিপধ্যয় ঘটান উচিত হইবে 1৮ এই মলে 

করিয়া তিনি সৃষ্ঠকুগুলীর রূপ ধারণ পূর্বক শ্মশানের অদুরে বাহুতে চক্ষু 

আবৃত করিয়া কীদিতে কীাদিতে দড়াইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে 

দেখিয়া ভাৰিলেন--“আমি পুত্র-শোকে কাদিতেছিঃ এ কিন্ত কাদিতেছে, 

তাহাকে ছিজ্ঞাদা করিব” তিনি তীহাকে এই গাথা বলিয়া জিজ্ঞাদ! 

করিলেম্ত ৫ 

“মৃষ্টকুণডল ভূষিত অবয়ব 

হে কুন্থমমালী চন্দল-লিখব, 
যুগল বাহুতে আবরিঃ আনন 

কা কি দুঃখে কাননে ক্ষিণ্ড ?” 



১ ৃ ূ ধণ্রপদ্টঠকথা 
রেট রে 

পো আহ 2 

এলোবধময়ো পভঙ্জরো উগ্পযো রথপঞ্জরো মম? 

তজ চকরুগং নবিন্দাঁমি তেন দুক্ধেন জহিজং জীবিতং”তি | 

অথ নং ব্রা্গণো আহ ১-- 

*লোবগরময়ং মশিময়ং লোহময়ং অথ রূপিয়ানয়ং, 

আচিব্ধ মে তদদ সাণব চকয়,গং পটিলাভয়ামি তেতি। 

৭] তংন্ুত্বা মারবো "'অগ্বং পুভ্তগ্জ ভেসভ্ভং তাকত্বা পুক্বপ্পাতি- 

রূুপকং মংদিস্বা। রোদন্তো, “ম্বপ্রাদিময়ং রথচক্ষং করোমী”তি বদতি ॥ 

তিনি বলিলেন ২» 

“সোপাজি ভাস্বর রথের পঞ্জর 

হইয়াছে যষ জাত, 

ইঠখ”-লভি নাহ: উঞ্ধুগ। তাই 

 ত্যযক্তিব জীবন তাত।১ 

খতঠপর ব্রাঙ্মণ ভাঁভাকে কহিলেন £৮ 

”চক্র স্বর্ণ-মণিষয়, লৌহমর রৌপ্য, 

£₹ ত্র মানব, মোরে কহ দিব যাঙা ঈর 1”? 

ণ 1 তাঁছা শুনি! ধানবরূপধারী ক্েবপুতর তাবিলেন--“ইনি পুত্রের 
চিকিৎসা" কারান নাই, কিন্তু পুত্রের প্রতিরূপী আমাকে দেখিয়া 

কাজিতে কাদিততে বলিতেছেন -. শ্বর্থমজ্লাদি রথচক্রে করিয' দিব ) 
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হোত নিগগাণিহঙ্জামি নংগতি চিন্তেত্বা “কীব মহস্তং মম চষ্কযুগং 
করিতসী”তি বন্বা “য়াব মহছ্তং আকজ্ঘসী”তি ঝুঙ্ছে ণ্চন্দস্ রিয়েহি 

মে অখথো তে মে দেহ্বী”তি ফ্াচন্তো আহ্ ২ 

“লো মাণবেো। তজ পাধদি চন্দম্বরিয়া উভয়েখ ভাতরোঁ , 

সোবগ্নময়ো রখো মন তেন চন্ধযুগেন লোভভী”তি। 

'আথ নং ব্রাঙ্গণো আাহ ২ 
চু, | 

€ ৮ 

“বালো খো ক্বমমি মাণব যো স্বং পথয়সে অপশিয়ং 

মঞ্ধামি তুবং মরিগাদি নহ্কি বং লচ্ছসি চন্দস্ৃরিয়ে”তি | 

[সইরীগ হহলেও তথাশি শুনে ভব কারব।”* প্রকান্যে বলিলেন-“আমার 

ঈক্রধুগল কত বড় কারয়। দিবেন ?” | 

ব্রাহ্মণ কহিলেন--পভুমি কত বড় টা্1” 

*আমাধ চন্ব-গৃষ্যে্র প্রয়োন্গন, ডাঁহা আমাকে দেন” এঠক্ধপ 

. খাক্ধা 'কবিপ্তা গাথার কছিলেন ২ 

ৰ 9 

" *সে মান বলে, তথে ছুই তাই ববি-শনী দিবে? 

গ্বণময় বধ মম) ওঃচক্রেতে স্ুশোৌতিত হবে|" 

অন্স্থর ব্রাঙ্গণ তাহাকে কহিলেন $-- 

.শ্ষূর্খ ভূমি ছে মানব, অকাম্য কামলা কর, 
দাহি পাবে রৰি-শশী হনে হর মরিবে দত্বর |” 
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৮ 1 তা নং মাণবেো। “কিং পন পঞ্জায়মানজখায় রোদন্তে। 

বালে। হোতি, উদ্দান অপগ্গায়মানজা”তি বসব! ১-- 

“গমনাগমনম্পি দিতি বন্রধাত উভয়খখ বীথিয়ো, 

পেতোপন কালকতে। ন দিতি কো! নিধ কন্দতং ৰাল্যতরো”তি 

ধ স্বত্বা ব্রাঙ্গণো “যুত্তং এস বদতী”তি সলব্ধেত্বা আহ 2 

“সচ্চং খো বদেসি মাণব অহমেব কন্দতং ৰাল্যতরে, 
চন্দং বিয় দারকো রুদং পেতং কালকতাভিপথয়ং্তি। 

৮1 অতঃপর দেবপুত্র তাগকে জিজ্ঞানা! করিলেন--প্যাহা দেখা 

যাইতেছে তাহার জন্ত কাদ! মুর্খতা, না, যাতা দেখা যায় না তাঙ্গার কন্ঠ 

কাদ! মূর্খতা?” এই বলিক্া গাথায় কহিলেন 

“উদয়াস্ত। উপাদান দৃষ্ট বর্ণ, বীথিদয় 

এই উভয়ের) 

মুত প্রেত দৃষ্ট নে, কেঁদে কেবা বালতর 

মাঝে আমাদের |” 

ইহা শুনিয়া প্রা্ধণ “গত ঠিক কথাই বলিতেছে* এইনপ জ্ঞাত 

হয়! কহিলেন £- 

“নলেছ মানব, সত্য। ক্রন্দন নুর্খতা মোর 

করিছে খ্যাপন, 

চাদ পেতে, তথা প্রেত। মুত-পুত্র পেতে কাদা 

বালতা ননন।” 
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বন্ধা তা কথায় নিপ্লোকো হুত্বা মাণবঙ্গ থুতিং করোন্তো 

ইমা গাথা অভাদি £-- 

রঙ 

“আদিভুং নত মং সম্ভং ঘযতলিত্ুং ব পাবকং, 

বারিনা বিয়. ওসিধ মব্বং নিব্বাপয়ে দরং। 

অববহী বত মে লল্লং সোকং হদয়নিভিতং, 
য্বোৌ মে সোকপরেতঙ্জা পুক্তলোকং অপানুদি। 

* শ্বাহং অববূলহ সল্লোন্মি সীতিভূতোন্মি নিব্বতো, 
ন সোচামি ন রোদ্দামি তব স্ততান মাণবা”তি। 

ইহ! বলিয়! দেবপুত্রের ক্ষধায় শোকহীন হইয্া হাহার স্্তি করিতে 
কবিডে এই সকল গাথা কহিলেন ₹- 

“উদ্দীপ্ত আমাতে দ্বৃত-শিক্ত পাবকেতে বা) 

সিঞ্চিয়। শাস্তির ঘারি নিভভাইলে সব বাথ।। 

ছৃদয়-নিহিত মম শোকশল্য উৎপাটিলে, 

শোকাতুর মোর ওগো! পুত্রশোক, নিবারিলে । 

আমি রে বিগত শল্য। শীতিভূতঃ নিরবৃত ! 
শোক.কার! গে?ছেঃ শুনে থুবা তদ কথামৃত |” 
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৯। অঞ্চ নং “কে? নাম তবস্তিত পুচছত্তো ১ 

“দেবতানুসি গন্ধবেবা আছু সক্কো' পুরিন্দদো, 
কো বা ত্বং কষ্ত বা পুতে কখং জানেমু তং ময়ংতি। 

আহ | আ্থঙ্গ মাণকে। ৫ 

'*য্ধ। কন্দসি যঞ্চ রোদসি পুত্তং আলাহণে সয়ং দহি্বা 

স্লাহং কুসলং করিত্বা কম্মং ভিদসানং সহব্যতং পঞ্ডো”ভি। 

[চিব্থি । ব্রা্গণো আহ: ১ 
$ 

ভাগ্লাতঃ বাবছুং বা নাদপং দানং দদণ্তত। সকে অগারে, 

উপোসথ্কণ্মং বা তাদিসং কেন-কম্মেন গভোসি দেবলোকং”তি 

৯। অতঃপর ব্রাঙ্গণ ঠাহাকে “তুমি কে”? বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা 

করতঃ কতিলেন-_ 
“দেবতা গন্ধব্ব কিংবা বল শক্র পুরন্দর, 

কিবলে জানিব তোমা, কেবা, কার পুত্রৰর ?” 

অতঃপর দেবপুত প্রত্তান্বররে কিজেন :-- 

“যে পুঞ্তকে শ্শাক্দেতে আপনি দিল 

করিয়া! রোদ বিলাপ কর । 

€দ আমি কুশলকর্মী করি সম্পাদন 

পেয়েছি ভ্রি্শ সাধূজ্য গর ॥৮ 
শ্রাঙ্গ”গ কহিলেন £- 

“অল্প বা বহু বা কু জাপন আপগারে 

দেখি নাই কিছু দান দিতে। 

উপোনথ কর্ম একন্ছু ছেখিনি করিতে 

কিসে 'গেলে. অঞর পু্লীতে ?* 



বঙ্গো ] ম্টকুণ্ডলী-বর্থশ২ .. ৬৫ 

১৬ | মাণবেো আহ 

“আবাধিকোহং ছুব্ধিতো বালহগিলানো, 
আতুররূপোমিহ সকে নিবেসনে ॥ 

বদ্ধং বিগতরজং বিতিগ্নকঙ্ঘং*, | 
অদ্দঝ্পিং স্থগতং অনোমপঞ্র৪ং | ৮ 

স্বাহ্বং মুদিতমনে। পসন্নচিত্তেো অগ্লিং অকরিং তথাগতজা, 

ভাহং কুসলং করিত্বা কল্মং তিদসানং সহব্যতং পন্ডো”তি। 

১১ । তম্মিং কথেস্তেয়েব ব্রাঙ্গণঙ্জ সকলসরীরং পীতিয়। চ 

পরিপার । সো তং পীতিং পবেদেস্তো ৫ 

১৯ | দেবপূত্র কহিলেন £-- 

“রোগাতুর হ'য়ে আপন ঘরে 

ব্যাধিত দুঃখিত, পীড়িত মামি ! 

সন্ুদ্ধ, বিরজ; বিতীর্ণ কঙ্্া 

দেখিন্ু স্থগতে অমিত জ্ঞানী ॥ 

যুদ্িত মনঃ 'প্রফুল চিন্ভড আমি, 

অঞ্জলি করিয়া তপাগতে নমি। 

2 সেই না কুশল করিয়৷ করছ, 

ব্রিদশ সাধুদ্ধ্য পেয়েছি পরম |” 

৯১ তাহা বলা মাত্রই ব্রাঙ্গণের, সমস্ত শরীত্র প্রীতিতে পরিপূর্ণ 

ভষ্টগ্লাভল। তিনি সেই প্রীতি বাক্ত করিতে করিতে কিলেশ ₹ 

ম--9 



৬৬. ধন্মপদট্ঠকথ [ ১-ৰমক 

“অচ্ছরিয়ং বত অন্ডতং 
অঞ্জলি কন্মজ অগুমীদিসো! বিপাকো, 
অহম্পি মুদিতননে! পসন্নচিতো 
অজ্ডেব ব,দ্ধং সরণং বজামী”তি। 

আহ । অথ নং মারবো 

+ভজ্চেব বুদ্ধং সরণং বজাহি ধন্মঞ্চ সম্ঘঞ্চ পসনচিন্তো, 
তখেব সিব্ধায় পদ্দানি পঞ্চ অখণ্ড ফুললানি সমা দি, ! 

পাণাতিপাতা বিরমজ, খিপ্পং লোকে অদ্দিন্ং পরিবজ্জরগ্তা, * 

'অমড্জপো। মা চ মুসা ভণাহি সকেন দারেন চ হোহি' তুটেঠাসতি । 

*আন্চর্য বটে ! অদ্ভুত বটে! 

এ? অঞ্জলি করমের এই পরিণাম? 

মুদিত মন, প্রসন্ন চিন্ত 

সাই বুদ্ধ-শরণে করিব প্প্রন্নাণ। 

তৎপর দেেবপুত্র তান্াকে কহিলেন ২. 

“কসক্চউ, বুদ্ধ-ধন্-নজ্ব-শরণে গমন করছ হট মনে, 

অখণ্ড অক্ষত পঞ্চ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছে এউক্ষণে। 

প্রাণীনত্যা হ*তে হও বিরত ক্ষিপ্র, 

পরিত্যাগ কর যাহ! অদন্ত লোকে । 

অমছ্ুপ ভও১ তাজ অস্ত্য বিপ্র, 
রহ তুষ্ট নিদারে (নিপত থেকে )11৮ 



বঙ্গো ] মট্রকুগুলী-বখ,--২ ৬৭ 

আহ, সো “সাধৃ'তি সম্পটিচ্ছিত্বা ইমা গাথা অভাসি £- 

*অখখকামোসি মে য়ব্থ হিতকামোসি দেবতে, 
করোমি তুষহং বচনং ত্বংমি আচর্রয়ো মম | 

উপেমি বুদ্ধং সরণং ধন্মঞ্চাপি অনুন্তরং, 

সওঘ্চ নরদেবঙ্স গচ্ছামি সরণং অহং। 

“পাণাতিপাতা বিরমামি খিপ্পং লোকে অদিন্নং পরিবজ্জয়ামি, 

অনজ্তপো। নে। চ মুসা ভপামি সকেন দারেন চ হোমি ত্রটেঠা”তি | 

১২ ৮ অথ নং দেবপুত্তো “ত্রাহ্ধণ, গেহে তে বং ধনং 

অপ্ধি, সথারং উপসংকমিত্বা দানং দেহি. ধশ্মং ল্ুণাহি, পঞ্হং 

তিনি “সাধু” বিয়া সম্মত হওত এই গাথা সমূহ কহিলেন ₹_ 

“অর্থকামী মম বক্ষ, হিতকামী হে দেবতা 
গুনিব তোমার বাক, তুমি মম শিক্ষা্াতা, 

বুদ্ধের শরণে যাৰ, অন্ুত্তর ধরমের | 

শরণে পজ্ঘের আর যাব নর-দেবেশের | 

প্রাণীহত্যা হ'তে হব বিরত ক্ষিপ্র 

পরিত্যাগ করিব যা অদ্বত্ত লোকে, 

অমগ্ধপ হ'ব মিথা। তাজিব বাণী 

|] ,  রূব তুষ্ট নিজদারে, (নিরত থেকে )।” 

১২। অনন্তর তাহাকে বেবপুত্র কহিলেন--*বাস্ষণ, আপনার গৃহে বহু 

বন আছে, শান্তার নিকট যাইয়া দান দেন, ধর্খ শুনুন, ধঙ্শা বিসয়ৃক প্রশ্ন 



৬৮ .... ধন্মপদট্ঠকথা [১-ঘমক 

পুচ্ছা্তি বন্ধা তখেবস্তরধায়ি। ব্রাঙ্মণোপি গেহং গন্থা ব্রাহ্মণিং 
আমন্তেত্বা “ভদ্দে। অহং সমণং গোতমং নিমন্তেত্বা পঞ হং 

পুচ্ছঙ্সামি, সক্কারং করোহী”তি বত্বা বিহারং গন্তা সথারং নেব 

অভিবাদেত ন পটিসম্থারং কত্বা একমস্তে ঠিতো৷ “তো গোতম, 

তাধিবাসেহি. মে অভ্জতনায় ভন্তং সদ্ধিং ভিব্ধ,সগ্বেনা”তি আহ । 

১৩। সথ্থা অধিবাসেসি । সো সথ, অধিবাসনং বিদিত্বা 

বেগেনাগন্ত্বা মকনিবেসনে খার্দনীয়ং ভোজনীয়ং পটিকাদাপেসি । 

সথা ভিব্ধ,সঙব পরিবুতো! তঙা গেহং গন্তা পঞ্র্াননে নিসীদি । 

্রাঙ্জণো সক্ধচ্চং পরিবিসি | মহাজনো সন্সিপতি । মিচ্ছা- 

দিট্ঠিকেন কির তথাগতে নিনন্তিতে ছে জনকায়া সন্নিপতস্তি +- 

করুন 1» এই বলিয়া! পেবপুত্র সেখানেই অন্তঠিত তইলেন। ব্রাহ্মণ € 

গৃহে গিয়া ব্রাহ্মষণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন--“ভড্রে, আমি শ্রমণ 

গৌতমকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহার সৎকারের 

আয়োজন কর।” এই বলিয়া তিনি বিহারে গেলেন। তিনি শাস্তাকে 

অভিবাদনও করিলেন না, শিষ্টাচার হুচক কুশল প্রশ্নাদিও করিলেন 

না, একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন -পভো গৌতম, ভিক্ষুদজ্বের সহিত 
অগ্ভকার জন্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। 

১৩। শান্তা সন্ত হইলেন । তিনি শান্তার সম্মতি জানিয়া: বেগে 

আপনার নিবাদে আসিয়া থাগ্য-ভোঙ্জ্য প্রস্তুত করাইলেন। শান্ত! ভিক্ষুসজ্ঘ- 

পরিবৃত হইয়া! তাহার গৃহে গিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেখন করিলেন। ব্রাহ্মণ 

বস্ত্বের সহিত পরিবেশন করিলেন! বহু জনসমাগম হইল । ভিন্ন মতাব- 

লম্বীরা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিলে ছুই দলের লোক সমবেত হইত 5. 



বগ্ো। ] ম্টকৃগুলী-বু--১ . ৬৯ 

মিচ্ছাদিট্ঠিকা--“অজ্জ দমণং গোতমং পঞ হপুচ্ছায় বিহেঠিয়মানং 

পঞ্িজামা”গতি সন্িপতন্তি ॥ সন্মাদিটৃঠিকা-“অভ্ভ বদ্ধবিসয়ং 

ৰূদ্ধলীলহং পভিজামা”তি সন্নিপতন্তি । | 
১৪ | অ ব্রাহ্মণো কতভত্তকিচ্চং ,তথাগতং উপসংকমিস্ব। 

নীচাসনে নিসিনো পঞ্হং পুচ্ছি--ভো! গোতম» তুমহাকং দানং 

অদত্বা, পুজং অকত্বা, ধন্মং অস্থত্বা, উপোসথবাসং অবসিত্বা কেবলং 

'মনোপসাদমত্ডেনেব সঙ্গে নিববস্তা নাম হোন্তী”তি ? 

“ব্রাহ্মণ, কষ্মা মং পুচ্ছসি ? ননু তে পুত্তেন মট্টকুগুলিনা 
ময়ি মনং পসাদেত্বা অত্তনো সঙ্গে নিব্বত্ত ভাবো কখিতোশ্তি ? 

»“কদা ভো গোতমা”্তি ? 

“নু ত্বং অজ্জ সুসানং গন্তা কন্দস্তো অবিদুরে বাহা। 

[ভিব্ মতাৰলম্বীরা আসিত--*আজ্ত প্রশ্ন ভিজ্ঞানায় শ্রমণ গৌতমকে উত্তাক্ত 

দেখিব) সন্বর্্ীরা আসিত-_"অগ্য বুদ্ধলীলী, বুদ্ধ বিষয় দেখিব। 

১৪ | ভোজ্জন-কুতা অবসান হইলে ব্রাহ্মণ তথাগতের নিকট গমন 

করিয়া নীচ আসনে উপবেশন করিয়া প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা করিলেন--তো 

গৌতমঃ আপনাকে দ্রান না দরিয়া পুজা না করিয়া) আপনার মুখে ধর্ম 

নাঁ শুনিয়া) উপোসথ পালন না করিয়া, কেবল আপনার প্রতি চিভ্ব- 

প্রসাদ বলেই স্বর্গে যাওয়া যায় কি?” ূ ৃ 

» প্বাহ্ষণ* আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তোমার পুত্র মুষ্টকু'গুলী 

আমার প্রতি যন প্রসন্ন করিয়া নিজের শ্বর্ণে যাওয়ার বিন তোযাকে 
বলে নাই কি?) 

“কখন ভো৷ গৌতম 1” * 

“তুমি, আজ শ্মশানে বাইয়া যখন কীদিতেছিলে তখন অদূরে বাছুতে 



৭০ .... ধন্মপদট্্টকথা! [১--ষমক 

পঞ্চায়হ কন্দস্তং একং মাণবং দিস্বা “অলঙ্কতে! মটকুগ্ডলী মাল- 

ভারী হরিচন্দনুজদে”্তি দ্বিহি জনেহি: কথিতকথং পকাসেস্তো 
সববং ম্টকুপগ্ুলীব্থ,ং কথেসি। 

১৫ | তেনেবেতং বুদ্ধতাঁসিতং নাম জাতং | তং কথেত' 

চ.পন “ন খো ব্রাঙ্মণ একসতং) ন দ্বে সানি, অথ খো ময়ি মনং 

পসাদেত্বা সঙ্গে নিব্বত্তামং গণন। নাম নীতি আহ । মহাজনো। 

ন নিক্েমতিকো। হোতি। অথজ অনিবেবমতিকভাবং বিদিত্বা 

সা মট্টকুঙুলীদেবপুত্ো বিমানেনেব সদ্ধিং আগচ্ছতুতি অধি- 

টঠাসি। সো তিগাবুতপ্লমাণেনেধ দিববাভরণ পতিমগ্ডিতেন আত্ত- 

ভাবেনাগন্তা বিমানা ওরুয়হ সখারং বন্দিত্বা একসন্তং অটঠাসি, 

চক্ষু ঢাকিরা একভন মানৰ কাদিতেছিল দেখিয়া তুমি 'মুষ্টকুগুল ভূষিত 

অবরব” ইত্যাদি কথায় তাহার সহিত আলাপ করি়াছিলে নহে কি 1” 

শান্তা ঢুই জনের কথোপকথন প্রকাশ করিয়া বলিতে গিয়া সমস্ত মুষ্ট- 
কুগুলীর উপাখ্যান বর্ণনা! করিলেন । 

১৫। এই জঙন্গ এই উপাখ্যান বুদ্ধ কথিত বলিয়া বলা হইবাছে : 

এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিলেন-_-প্বরা্ষণ একশত, ছুইশত 

নহে) আমার প্রতি প্রসন্ন চিত্ত হইয়া কত লোক যে বর্গে গিয়াছে, 

তাহার  ইয়তা নাই । সমবেত জনমগ্ডলধ নিঃসনেহ ভইল না। তাহাবের 

অন্দিগ্ধ ভাব জানি শান্তা অধিষ্ঠান করিলেন যে মৃষ্টকুগুলী দেবপুত্র 

বিমানের সহিত আগমন করুক। সেই দেবপুত্র দিব্যাতরণ প্রতিমণ্ডিত, 

জরি-গব্যুতি প্রমাণ শরীরে আসিয়া বিমান হইর্তে অবরোহন করিলেন এবং 

শান্তাকে বন্দনা করিয়া একপ্রাস্তে দাড়াইলেন। 
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অথ নং সথ! “ত্বং ইমং সম্পত্তিং কিং কম্মং কত্বা পটিলভীষ্তি 
পুচ্ছস্তো 

“অভিকন্তেন বরন য়া ত্বং ভিটঠসি দেবতে, 
ওভাসেম্তি দিসা সব্বা ওসধী বিয় তারকা; 
পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব মনুজডতো কিমকাসি পুণ্রঃংগ্তি 1. 

গাথমাহ । দেবপুত্তো “অয়ং মে ভন্তে, সম্পভি তুম্হেস্ত মনং 
পসাদেতা লদ্ধা”তি। 

“ময়ি মনং পসাদেত্বা! লদ্ধ। তেস্তি ? 

১ "আম ভন্ভেতি। 

১৬1 মঠাজনো। দেবপুত্তং ওলোকেত্বা “অচ্ছরিয় বত ভো 
কুদ্ধগুণা অদিন্নপুব্বককব্রাহ্ধণজ পুত নাম অঞ্রঃং কিঞ্ি পুর 

শান্তা সাঙগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“তুমি এই দিব্য শ্রীসম্পতভি কোন্ 
কম্মের কলে পাইয়া ?”” এই ৰলিয়। গাথাক় জিজ্ঞাস! করিলেন £-- 

**স্থিত যে দেবতা তুমি কান্তব্রণেতে 

উদ্ভাপিয়া দশদিক তারা ওষধিরে . 

যথ।। কিবা করেছিলে পুণয ভূলোকেতে 

হে প্রভাবশালী দেব, শুধাই তোমারে ?” 

দ্বপুত্র কহিলেন--প্প্রড়, আমাক এই শ্রীসম্পন্তি আপনাতে মন প্রেস্ন 

করির়াই পাইরাছি।” 

"আমাতে মল প্রসন করিয়াই পাইয়া ?” 

৭ গছ প্রভু!” 

১৬ । সমবেত জনম গুলী দেবপুরকে দেখিয়া সাস্কোষ বাক্যে বলিতে লাগিল-- 

*অহো) বুদ্ধের গুণসমুহ আশ্চর্য ! অদিনপুর্ধক ব্রাহ্মণের ছেলে অন্ত কোন পু 
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অকত্বা সণ্ঘরি মনং পসাদেত্বা এবরূপং সম্পন্তিং পটিলভীগ্তি 
ভুট্ঠিং পবেদেসি | অথ “নেসং কুসলাকুসলকণ্মকরণে মনো 

পুৰবঙ্গমে! মনোসেটেঠা পসম্নেন হি মনেন কতকন্মং দেবলোকং 
মন্জলোকং গচ্ছন্তং পুগলং ছায়াৰ নবিজহতী”তি ইদং বং 
কথেস্া অনুসন্ষিং ঘটেত্বা পতিটঠাপিতমন্তিকং পাসনং রাজমুদ্দায় 

লগ্ঘস্তো বিয় ধম্মরাজা ইমং গাথমাহ £__ 

*মনোপুৰবঙ্গমা ধন্মা মনোসেটঠা মনোময়া, 

মনসা চে পসনেন ভাসতি বা করোতি বা; 

ততো নং স্রখমন্থেতি ছায়াব অনপায়িনীগতিধ ২ 

না করিয়া কেবল শ্রাস্তার প্রতি মন প্রসন্ন করিয়াই এইরূপ শ্রীসম্পত্ছি 

লাত করিয়াছে 1” অতঃপর শান্ত কহিলেন_-*লোকদের কুশলাকুশল 

কম্মাকরণে মন পুৰ্বঙ্গম, মন শ্রেষ্ট, মানৰ দেবলোকে উৎপন্ন হউক 
বা মনুষ্ণলোকে উৎপন্ন হউক প্রসন্ন মনে করা কাজ ছায়ার হায় তানাকে 

ত্যাগ করে না1১, এই কাহিনী কহিয়! পূর্বাপর বৃত্তান্ত সংযোগ করিয়া 
কুত শিরোনাম শাসনে রাজমুদ্রা 'অন্কিত করার ন্তায় ধন্মরাজ এই 

গাগা কহিলেন £-5 

“মনস্প, ব্বহ্গম ধঙ্পচয়ঃ 

মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়, 

স্থপ্রসন্ন মনে ধদি কোন একভ্রন, 

বলে কোন কথা কিছু করে বা করম; 

ছারা! যথা সকূলেরি সঙ্গে সঙ্গে ধায়, 

তথ সুখ সা তার পাছে পাছে বায়” ২ 
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১৭ | তথ কিঞ্াপি “মনোশতি অবিসেসেন সব্বম্পি চত্ু-১ 

ভূমকচিত্তং বুচ্চতি। ইমন্মিং পন পদে নিয়মিয়মানং ববগাপিয়- 

মানং পরিচ্ছিজ্জিয়মানং অটঠবিধং কামাবচর কুসলচিন্তং লন্ততি, 

বর্,বদেন পন হরীয়মানং ততোপি সোমনঅসহগতং এাপসম্পমুন্ টা 

বীর লত্তরতি। . " 

“পুববঙমাশ্তি তেন পঠমগামিনা হুত্বা সমন্নাগতা। 

ধদ্মাশতি বেদনাদয়ো তয়ো। খন্ধা, এতেসং হি উপ্লাদ- 

পচ্চয়টেঠন সোমনজ্জ সম্পযুত্ত মনে পুৰবঙ্গমো। 'এতেসস্তি- মনো- 

পুববুজমা নাম | রুথা হি বহুস্থ একতে। হুত্বা মহাতিব্ধ,সওবতা চীবর 
দানাদীনি বা, উল্যারপূজা ধম্মসবণ দীপমাল! করণাদীনি বা পুণ্র্ানি 
করোস্তেন্র «কো এতেসং পুৰবঙমো”গতি বুত্তে_ য়ো তেসং 
পচ্চয়ো হোতি, য়ং নিলায় তে তানি পুপ্রানি করোন্তি, সো 

১৭। তথায় “মন” বলিলে- সম্পূর্ণ চাতুর্ভ, মিক চিত্ত সমূহ বুঝান্। 

কিন্ত এই পদে নিরম্যমান, ব্যবস্থাপ্যমান ও পরিচ্ষেগ্রমান ভেদে. আট 

প্রকার কামাবচর কুশল চিত্তই লক্ষিত হইতেছে । তত্মধ্যে বস্ত্র ভেদে 

বিতক্ত করিলে সৌমনস্ত সহগত জ্ঞান সম্প্রবৃক্ত চিত্ত লাভ করিতেছে । 
*পূর্বঙ্গম”--তন্বার। প্রথম গামী হইয়া সমাগত । | 

“ধর্শুচয়”--বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন অনুপক্থক্ধ। উত্পাদন 

প্রতায়ার্থে দৌমনন্ত সম্প্রবুক্ত মন ইহাদের পূর্বঙ্গম, এই বাঁলিয়া বনস্প বঙ্গন 
বল। হইয়াছে | যেমন বহুল্পোক একত্র হইয়। মহাতিক্ষুসজ্ঘকে 

চীবর 'দান বা সাড়ম্বর পুজা, ধর্ম শ্রবণ অথবা দীপমালাঞ্করণ প্রভৃতি 

* পুণ্যকম্ম করিলে, কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে-_“ইভাদের পূর্বঙ্গম বা অগ্রণী 

কে ?” তখন যেমন ধীছার চেষ্টার এই সকল পুণ্যকাধ্য হইপ্সা্গে 

বা. বীহাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই সকল সম্পর ছইগ্রাছে, তিনি 

| ৮০] 
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তিজো। বা ফুঙ্গো বা তেসং পুব্বঙগমোতি বুচ্চতি ৮ এবং সম্পদমিদং 

বেদিতববং ৷ ইতি উপ্লাদগ্সচ্চয়টেঠন মনো পুববজমো এতেসস্তি- 
মনোপুব্বঙ্গমী । নহি তে মনে অনুগ্পজ্জন্তে উপ্লজ্জিতুং সকোন্তি | 
মনো পন একচ্েন্ু চেতসিকেন্তু অনুষ্নজ্জন্তেস্থপি উপ্লজ্জতি য়েব | 
অধিপতি বসেন মনে সেটেঠা এতেসন্তি _ মনোসেটঠা | যথা হি 
গণাদীনং অধিপতি পুরিসো গণসেটেঠা সেশিসেটেঠাতি বুচ্চতি, 
তথা তেসম্পি মনোসেটেঠা । যথা পন স্ুবগ্নাদীহি নিগ্লন্নানি 

তানি তানি ভগ্ডানি স্থৃবপ্নময়াদীনি নাম হোস্ভি, তথা এতেপি 
মনতো। নিপ্ন্নতা মনোময়া নাম । 

“পসন্নেনা”তি-অনভিষ্থাদদীহি গুণেহি পসন্নেন । 

“ভাসতি বা করোতি বাপ্তি-_ এবরূপেন মনেন ভাসস্তো 
চতুব্বিধং বচীস্চরিতমেব ভাসতি, করোন্তো তিবিধং কায়হুচরিতমেব 

তিশ্বাই হউন আর ফুশ্তই হউন তাহাকে অগ্রনী বল। হয়; ইহাও সেইরূপ 

জ্ঞাতব্য। এইরূপে উৎপাদন হেতু অর্থে মনঃপূর্বঙ্গম ইহাদের এই অর্থে 
মনম্প্বজম। মন উৎপন্ন না হইলে ইহারা উৎপর হইতে পারে না। 

মন কিন্ত কোন কোন চৈতন্গিক উৎপন্ন না হইলেও উৎপন্ন হয়। অধি- 

পতিধশে যন ইহাদের শ্রেষ্ঠ মনঃশেষ্ট। যেমন গণাদ্দির অধিপতি ব। 

নায়কগণ শ্রেষ্ঠ বা শ্রেণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া! কথিত হয়; সেইরূপ মনও ধশ্ব 

সমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলির! মনঃত্রে্ট। যেমন সুবর্ণাদি দ্বারা নির্মিত ভাগ 
সমূহ সুবর্ণমধ়াদি বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ ধর্্সমূহ মন হইতে উৎপন্ন 

বলিয়। মনোসক্র।. 

*প্রসনূ্-জভিধ্যা বা লোভাদির অবিষ্ঠমানত! হেতু সুপ্রসন ভাবধুক্ত। 
“করে কিম্বা ভাষে”--এইব্ূপে ভাষণ করিবার সমস্ত চতুর্ববিধ 

বাক্সুচরিতই . ভাষণ করে, কাঁধ্য করিলে ত্রিবিধ কায়-সুচরিতই 
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করোতি, অভাসন্বো অকরোস্তো তেহি অনভিষ্কাদীহছি পসমমন- 
সতায় তিবিধং মনে স্থচরিতং পুরেতি, এবমস্তা দসকুসলকম্মপথ। 

পারিপূরিং গচ্ছপ্তি 
“ভতো! নং সুখমন্থেতী”তি-_ ততে] ভিবিধস্থুচরিততো তং 

পুঙ্গালং সৃখমন্থেতি । ইধ তেভৃমকম্পি কুসলং অধিপ্লেতং'। 
তস্মা তেভৃমকম্থুচরিতানুভাবেন হ্থগতিভবে নিব্বপগুং  পুগলং 

ছুগ্গতিয়ং 'বা স্থুখানুভবনটঠানে ঠিতং কায়ব্কম্পি ইতরবর্থু- 
কম্পি অবথকম্পীঁতি কাম্তিকচেতসিকং বিপাকন্থুখং অনুগচ্ছতি ? 

ন বিজহতীগতি অগো বেদিতবেবা | যথা কিং ২ 
“ছায়াব অনপায়িনী”তি-- য়থা হি ছায়। নাম সরীরপটিৰদ্ধা। 

সরীরে গচ্ছস্তে গচ্ছতি, তিটঠন্তে তিটঠতি, নিসীদন্তে নিসীদতি, 

আচরণ করা হর) কিছু না করিলেও কিনা না বলিলেও লোতাদির অভাষ 

ছেতু প্রসন্ন মানসতার কারণে ত্রিবিধ মনোনুচরিত আচরণ করা হয়। 
এইরূপে দশকুশল কর্ম্পথ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 

“তখা সুখ সা তার পাছে পাছে যায়”স্-ব্রিবিধ সুচরিত হইতে 

উৎপন্ন সুখ কারকের অনুগমন করে। এইস্থলে কামুঃ রূপ ও অরূপ 

এই তিন ভূমির কুশলই অভিপ্রেত। তদ্বেতু টত্রতৃষিক সুচরিত প্রভাৰে 

নুগতি, ভবে উৎপন্ন. ব্যক্তির ছুর্গতি বা নুখাম্থুতৰ স্থানে স্থিত কারবিষরক 
বা অন্ত বিষয়ক ব। অবিষয়ক কায়িক ও চৈতসিক বিপাক-সুখ অন্থগমন 

করে। অর্থাৎ এবছিধ নখ তাহাকে ত্যাগ করে না। ঘথা তাহ কিরূপ £-_- 

_ *্অনপায়ী ছায়া সম” ছায়া যেমন শরীরে প্রতিবদ্ধঃ শরীর 

চপিলে চলে দর়াইলে দীড়ায়, উপবেশন করিলে উপবেশন রে, 
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ন সক্কা সণেহন বা ফরুসেন বা নিবত্তাহীতি বত্বা বা পোঠেসা 

বা নিবস্তাপেতুং । কষ্মাঠ সরীরপচিবদ্ধতা / এবমেব ইমেসং 

দসননং কুপলকম্মপথানং আচি্রসমাচিপমূলকং কামাবচরাদিতেদং 

কায়িকচেতদিকন্্ুখং গিতগতটঠানে অনপায়িনী ছায়াবিয় হুত্বা 

ন বিজহতী'তি |. | 

গাথাপরিয়োলানে চতুরাসীতিয়া পাণসহঙ্গানং ধম্মাভিসময়ে 

অহোসি। নট্ুকুণ্ুলীদেবপুত্তো সোতাপত্তিফলে পতিটঠহি। তথা 
অদিন্নপুববকে? ব্রা্গণো । মো তাবমহস্তং বিভবং বুদ্ধপাসনে 
বিপ্লকিরীণতি । 

নম্র বা পরুব বাক্য বলিয়া! নিবৃত্ত হও বলিলে, অণব। দণ্ডেরদ্ধার! প্রহার করিলেও 

নিবু্ত করা যায় না। কারণ ইহা যে শরীর প্রতিবদ্ধ। সেইরূপ এই 

ঘশবিধ কুশল কম্মপথের দ্বারা আচরিত সমাচরিত কামাবচরারধি বিবিধ 

প্রকার কায়িক ও চৈতিক গুখ অনপারিনী ছায়ার স্তায় কারক যেইথানে 

যাউক না কেন তাহাকে ত্যাগ করে না। 
গাথা: শেষ , ভইলে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্দাববোধ হইয়াছিল। 

ষ্টকুগুলী দেবপুত্র শ্রোতাপনন হইয়াছিলেন। সেইরূপ অধিরপুব্বক ব্রাহ্মণও | 

ব্রাহ্মণ ত্রান্থার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধ শাসনে দান করিয়াছিলেন । 
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“অক্কোচ্ছি মংতি ইমং ধন্মদেসনং সত্থা জেতযনে বিহ- 
বষ্ঠো তিন্াখেরং আরত্ত কথেসি | 

১। সৌঁ কিরায়ল্মা ভগবতো পিতুচ্ছাপুন্তো, মহল্লককালে 

পববজিতো, বদ্ধানং উপ্নন্ললাভসক্কারং পরিভুগ্ন্তো থুল্পসরীরো 
আকোটিতপচ্চাকোটিতেহি চীবরেহি ফ্েন্ভুষ্প্যেন বিস্বারমন্ধে উপ- 

টঠানসালাম্বং নিসীদভি । 

স্থলতিয্ঠ স্থবিরের উপাখ্যান । ৩ 

“আমাকে আক্রোশ করিয়াছে” এই ধর্মদেশনা* শান্তা বেতবন্দে 

অবস্থান কালীন তিষ্ স্থবিরের কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। 

১*। আযুস্্ান্ স্বলতিষ্য স্থবির ভগবানের পিসতুত ভাই । তিনি 

বুদ্ধ বয়মে প্রব্রজিত হ্ইয়ধছিলেন | বুদ্ধ ও তাহার শ্রাকবগণের পুথ্য- 

প্রভাবে ' উৎপন্ন সাভ-নৎকার পরিভোগ করিরা করিয়া তিনি স্থল হইয়া- 
ছিলেন। তিনি পিটিয়। পিটিয়! নুন্দরভাঁবে রং করা চীবর পরিধান করিয়া 
প্রায়ই বিহার-মধ্যস্থ উপস্থান-শালায় বলিয়া থাঁকিতেন। রঃ 
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২1. তথাগতং দ্নায় আগতা অগন্তকা ভিব্ধ্“একো মহাথেরো 

তবিজ্তী”তি সঞ্রচায় তন্ত সম্ভিকং গন্ভা বস্তং আপুচ্ছন্তি, 
পাদসন্বাহনাদীনি আপুচ্ছন্তি, সো তুণহী হোতি। অথ নং 
একো দহর তিব্ধ, “কতিবজা। তুমেহ”তি পুচ্ছিত্বা “বং নখি, 
মহল্লককালে পববজিত' ময়ং”তি বুত্তে “আবুসো ছুবিবনীত মহ- 
লক, অত্তনো পমাণং ন জানাসি ! এভ্তকে মহাথেরে দিস্বা সামীচি- 
মন্তম্পি ন করোসি, বন্তে আপুচ্ছিয়মানে তুণহী হোসি, কুকুচ্চ- 
মন্তম্পি তে নত্বী”তি অচ্ছরং পহরি । সো! খতিয়মানং জ্নেত্া 

“তুমেহ ক সস্ভিকং আগতা”তি পুচ্ছিত্বা “সখ সম্তিকং” তি ধুতে 

২। তথাগতকে দর্শন করিবার জন্ত আগত ভিক্ষুরা, **ইনি একজন 

মাস্থবির হইবেন” এই ভাবিয়া তাহার নিকট, উপস্থিত হুইতেন এবং 
ভাহার প্রতি উহাদের কোন করণীয় আত্ছি ক না, তাহার পাদ-মর্দনাদদি 

করিতে হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন | তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন । 

অনন্তর একদিন এক যুবকভিক্ষু তাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন-_ "আপ- 

নার [ভিক্ষু জীবনের ] কত বধ ?%” তিনি কহিলেন-_ “বর্ষ হয় নাই) 

বদ্ধবয়সে প্রব্রজ্জা 'নিয়াছি |? অপর ভিক্ষু বলিলেন-- “ আবুস হুর্বি- 

নীত বুদ্ধ নিজ্ষের প্রমাণ জান না ! এতবড় মহাস্থবিরকে দেখিয়া 
সৌজন্ মাত্র প্রকাশ কর না, করণীয় ত্রত জিজ্ঞাস! রুরিলে চুপ করিয়া 

থাক, সঙ্কোচ মাত্রও তোমান্র নাই 1৮ এই বলিয়া তিনি তুড়ি দিলেন। 

তিষ্য ক্ষব্রিয়াভিমানে অভিমান হইয়া কহিলেন-_ «আপনারা কাহার 
নিকট আমিয়াছেন 1” তাহারা বলিলেন__ *শান্তার নিকট |, তিনি 
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“মং পন কো এসো”তি সঙ্লব্ধেখ , মুলমেব বো িনি্গামী”তি 

বন্ধা রুদন্তে৷ ছুব্ধি ছুশ্মনো স্সম্ভিকং অগমাসি | | 

৩। অথ নং সথা “কিন খো ত্বং তিজ, ব্্বী দুন্মনো 
অঙ্গ,মুখো রুদমানো আগতোসীসতি পচ্ছি । | তে পি ভিব্ধ্”এস 

গন্ভ্া কিঞ্ি আলোলং করেয়্যা”তি তেনেব সন্ধিং গম্া সথারং* 

বন্দিত্বা একমস্তং নিসীদিংস্ুঃ সো সগ্থারা পুচ্ছিতো “ইমে মং 

ভন্তে, ভিজ্ঞ্ অক্কোসম্থীণতি আহ। 

“কহ পন ত্বং নিসিনোসী”তি ছ. 

* “বিহারমন্ত্রে উপটঠানসালায়ং ভন্তে”তি |. 
“ইমে তে ভিব্ধ,্ আগচছস্ত। দিটঠ।”তি ? 

“আম দিটঠা ভন্তেতি | 

বলিলেন__ “আমাকে কে বলিয়া মনে করেন ? আপনাদের মূলোচ্ছেদ 

করিয়া! তবে ছাড়িব |” এই বলিয়া কাদিতে কাদিতে হংখভাবাক্রান্ত 

হৃদয়ে, ছুম্খবনায়মান হইয়া রাস্তার নিকট গমন করিলেন । 
৩। অতঃপর শান্ত! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “কি হে ভি্ব। 

তুমি দুঃখী, ছুম্মনা ও অশ্রমুখ হইয়। কাঁদিতে কার্দিতে আমিতেছ যে ?”” 

সেই ভিক্ষুরাও, “ইনি যাইয়া কথার গোলমাল করিতে পারেন” এই 

তাবিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গ গা শাস্তাকে বন্দনা পূর্বক একপার্থে. উপ- 

বেশন করিলেন | ভগবান জিজ্ঞাসা করিলে ভিম্য স্থবির কহিলেন-_ 
"তন্তেঃ £্লই তিক্ষুরা. আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন |” 

“তৃমি কোথায় বনিয়াছ্ছিলে ?” 

, &বিহারে উপস্থান-শালায় |” 

“তুমি এই তিক্ষুরা আসিতে দেখিয়াছিলে ত ?? 

“ই তত্তে, দেখিয়াছিলাম”ঃ | 
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য় তে পচ্চ,গ্ামনং কতংশাত £ 

“ন কতং ভন্তেপতি। 

“পরিব্ধার গহণং আপুচ্ছিতং”তি ? 
“নাপুচ্ছিতং ভন্ডে”তি । | | 

“আসনং অভিহ্রিত্বা পাদসম্বাহনং কতং”তি 

«ন কতং ভন্ভে”তি | 

“তিল্ল, মহল্লক ভিব্ধ্নং সব্বমেতং বত্তং কাতবৰবং, এত: 

অকরোস্তেন হি বিহারমন্থোে নিসীদিতুং ন বট্টতি, তবেব দোসো, 
এতে তিব্ধ্ খমাপেহী””তি | 

£এতে মং ভণ্তে, অক্কোসিংস্, নাহং এতে খমাপেমীগতি | 

“তিতা, মা এবং করি, তবেব দোসো, খমাপেহি নেশতি ! 

“ন খমাপেমি তন্তে”তি । | | 

তুষি উঠিয়া ওদের আগুবাড়াইয়া৷ আনিস্াছিলে কি ?” 
£তাহা করি নাই তস্তে !” 

শতাহাদের পাত্র-চীবর নিতে চাহিয়াছিলে ?” 

“চাহি নাই তন্তে 1” 

গ্বসিতে আসন দিয়া পাধমর্দান করিয়াছ ?” 

“না ভন্তে, করি নাই |” 

: পদ্িষ্ু। বয়ঃবৃদ্ধ ভিক্ষুদদের এ সকল ব্রত করা উচিৎ। এই পব থে 

না করে, সে বিহারের মধ্যে উপবেশন করা উচিৎ নে, তোমীরই দোষ, 

এই ভিক্ষুদের নিকট ক্ষমা চাও | 

“গুরাই আমাকে আক্রোশ ঈগা আমি তদের কাছে ক্ষমা 

চাহিব না|” | 

*হে তিম্ত,। এমন করিওনা, তোমারই, দোষ, ক্ষমা চাও 1৮ 

"না ভন্তে, আমি ক্ষম! চাহি না ।” 
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৪। অথ সথা “ছুব্বচে!.এস তস্তেতি ত্তেহি ভিব্ধ্হি ধুতে 
“ন ভিব্ধবে, ইদানেব পুবেবপেম ছুববচোয়েব”তি বত্বা “ইদানি 

ভাব ভন্তে, দুব্বচ ভাবে অচ্ছেহি এাতো৮ অতীতে কিং অকাসীপতি 

বুনে “তেন হি ভিব্ববে, নশাথাসতি বস্বা অতীভং আহরি 

“অতীতে বারাশসিয়ং বারাণসী, রাজে রজ্জং কারেন্তে 

দেবলে। নাম তাপনো! অটঠমাসে হিমবন্তে বলিত্বা লোশণম্থিন 
সেবনথায় .ত্তারো! মানে নগরং উপনিষ্ঞায় বসিতুকামো হিম- 

বন্ততো আগুস্থ নগরঘারে, দ্বারকে দিস্বা পুচ্ছি-_-«ইমং নগরং 

সম্পন্থা পৰ্বজিতা ক বসম্তীপ্তি ? 

“কুস্তকারসালায়ং ভন্তেশতি | 

৪। ভিক্ষুপণ কছিলেন_“প্রত, এই ভিক্ষু বড় হর্বচ।” ভিক্ষুরা 

এই কথা বলিলে শাস্তা কহিলেন-_ভিক্ষুগণ) সে যে কেবল. এখন দু্বচ 

তাঁছা নয়, পূর্বেও ছু্বচ, ছিল।” ভিজুগণ কহিলেন__“প্রতূ, ওর বর্তমান 

ছুব্বচতা আমর! জনিলাম: অতীতে দমে কি করিয়ুছিল?” ভগবান 

কছিলেন__“তবে ভিক্ষুগণ শুন।” এই বলিয়। পূর্বনৃতাস্ত বলিলেন ₹-_ 

»“পুরাকালে ৰারাণসীতে বারাণমী রাজা রাজত্ব করিবার সময় দেবল 

নামক এক তাঁপন 'আটমাস হিমালয়ে বাস করিয়া লবণ ও অসম সেবন 

করিবার'জন্ত চাঁরিমাস নগরের সারিধ্যে বাদ করিতে ইচ্ছুক হইল । 

সে. হ্যালয় হইতে আসিব! নগরছারে 'এক বালককে দেখিতে পাইয়! 

পিজ্ঞাসা করিল--*প্র্র্জিতেরা এই নগ্ররে আসিয়া কোথায় বাস ফরেন 1” 

“কুস্ভকার-শালায় ভস্তে !” 
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৫। ভাপসো কুস্তকারসালং গন্তা দ্বারে ঠা “সচে তে তগ্াব 

অশ্নর বসেয়্যাম একঘত্িং সালায়া”তি আহ । 

কুস্তকারো “ময্হং রতিয়ং সালায় কিচ্চং নখি, মহতী 

সালা, যথানৃখং বনথ ভন্তে”তি, সালং নীয়াদেসি। তন্মিং পবি- 

সিতা নিসিম্নে অপরোপি নারদো নাম তাপসো হিমবস্তাতো 

আগস্থা কুস্তকারং একরত্ডিবাসং য়াচি । পু 

৬। কুস্তকারো “পঠমমাগতো ইমিনা সন্ধিং একতে! বিড 

কামো ভবেয়্য বা নো বা অভ্ানং পরিমোচেভামী”তি চিত্তেত্া 

“সচে ভত্তে, পঠমমুপগতো৷ রোচেষ্সতি তজ্ রুচিয়া' বসথা”ভি 
আহ । সো তংউপসংকমিত্বা “সচে তে আচরিয় অগরু ময়ন্পেখ 

একরত্তিং বসেয়্যামা”তি | 

৫ | তাপস কুম্তকার-শালায় গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলি্-_ 

“ওহে ভাগ্যবান, যদি ভুমি ভার যনে না কর, তবে একরাত্রি শালা 

বাম করিব।* 

কুস্তকার--পরাত্বিতে শালার আমার কোন কাজ নাই; গ্রকাণ্ শালা 

আপনি যথানুধে থাকুন ভন্তে!” এই বলিয়। শালা প্রদান করিল। 

সে শালার প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে নারদ নামক আর একজন 
তাপম হিমালয় "হইতে আসিয়! কুস্তকার-শালায় একরাত্রি বাস করিতে 
প্রার্থনা করিল। | 

৬। কুস্তকার চিন্তা করিল--পপূর্বে ফিনি আনিকাছেন তিনি এর 
সঙ্গে থাকিতে চাহিবেন কি-ন। ত জানি না, নিজকে বীচাইব।” এই 

মনে করিয়া বলিলেন--“ভস্তে, পূর্বে যিনি আমিয়াছেন তাহার যদি অতিরুচি 

হয়, তবে থাকুন।” নারদ তাহার কাছে গিয়! বলিল--*আচাধ্যবর, যদি 

আপনার অন্ুবিধা না হয়। আমিও একরাত্বি এখানে ৰাদ করিতে ইচ্ছা করি।” 
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“মহতী সালা পবিসিত্বা একমন্তে বলা”তি বুত্তে পবিসিৰা 
পুরেতরং পবিটঃজাপরভাগে নিসীদি, উত্োপি সারাণীয়ং কখং 
কথেতা নিপজ্জিংস্ । 

৭। লয়নকালে নারদ! দেবলঙ নিপভ্জনটঠানঞ্চ ঘ্বারঞ্চ সঙ্- 
স্রেত্বা নিপজ্জি | সো পন দেবলে। নিপজ্ভমানে। অত্রনা নিসিন্ন- 
টঠানে অনিপজ্জিত্বা দ্বারমন্থে তিরিয়ং নিপজ্জি । নারদো রস্তিং 
নিব্ধমন্তে! তল জটান্ু অকমি । 

“কো মং অকমী”তি চ বুত্তে_ 

“আচরিয়, অহংশতি আহ । 

“কূটুজটিল, অরগ্রঃতো। আগস্তা মম জটান্্র অক্ষমসী”তি। 
» «আচরিয়, তুমহাকং ইধ নিপন্নভাবং নজ্ানামি, 

*প্রকাগুশালা, প্রবেশ করিয়। একপার্থে থাক।” সে এই কথ 

বলিলে নারদ প্রবেশ করিয়া! পুর্ব প্রবিষ্টের অপর দিকে উপবেশন করিল। 

উভয়ে কুশল প্ররশ্নার্দি করিয়া! শয়ন করিল। 
৭। শগ্ননকালে নারদ দ্রেবলের শয়নস্থান ও দরন্জা ভালরপ নির্থর 

করিয়াই শয়ন করিল। দেবল কিন্তু শয়নের সময় নির্জের উপবিষ্ট স্থানে 

শয়ন ন| করিয়। দরজায় গিয়া প্রস্থাকারে শয়ন করিল। নারদ রাত্রিতে বাহিরে 

যাইবার সময় অজ্ঞাতসারে তাহার জট! পদদলিত করিল। দেবল বিয়া 

উঠিরা--“কে আমাকে মাড়াইয়। গেল ?” 

নারদ উত্তর করিল--“আচাধ্য, আমি ।” 

'পছে কুটজটিল, বন হইতে আগিয়া আমার জট! আক্রমণ করিলি !” 
*আছার্ধা। আপনি যে এইখানে শুইয়াছেন তাহাত জানি না; 
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 খমথ মেগতি। বাত কন্দন্তেব বহি নিষ্মি ॥ ইতরো দ্অয়ং 

পবিস্তোপি মং অকমেয়্যা”তি পরিবত্তত্বা পারটানে সীসং 
কতা নিপজ্জি । নারদৌপি পবিসন্তে৷ পঠমম্পাহং আদরিয়ে 

অপর্থিং, ইদানিজ পাদপজেন পবিদিজামী”তি চিন্তন আগচ্ছন্তে 
গীবায় অন্কমি | 
একো এসোসতি চ বুত্ডে-_ 

«অহং আচরিয়াঙ্তি বত্ধা- 
“কুটজটিল, পঠমং জটাস্থ অকমি্ব ইদানি গীবা য় অক্ক-. 

সসি, অভিসপিক্গামি তংসতি বুত্তে $-- 
“আচরিয়, মধূহং দোসো নশ্িঃ অহং তুম্হাকং এবং 

নিপন্নভাবং ন জানামি, পঠমস্পি আচরিয়ে অপরক্বিং, ইদানি 

আমাকে ক্ষমা করুন।” এই বলিয়া তাহার ক্রন্দন সক্কেও বাঁহিরে গেল। 

ধেবল--চিন্ত করিল--*সে আমাকে প্রবেশ করিবার সময়ও পর-দলিন্ত 
করুক )” এই হুরতিসন্ধি করিয়। পরিবর্তিত হইয়!. পাদস্থানে মাথা রাখিয়া 

শয়ন করিল। নারদ প্রবেশ করিবার সময. চিন্তা করিব--পগ্রথম একবার . 

আচার্যের নিকট অপরাধী হুইরাছি, এবার তাহার পায়ের দিক দিয়া 
ঢুকিব।*; এই মনে করিয়া) আদিবার সময় তাহার গ্রীবা পদ-দলিত করিল । 

দেখল বলিস্বা উঠিল--"কে. এ ?* 

নারদ সঙ্কুচিত হুইয়! কহিল--“আমি আচার্য” 
*হে কৃউজটিল$ প্রথমবার আমার জট। দলিত করিরা, এখন আবার 

প্রীবা আক্রমণ, করিলি? আমি তোকে অতিশাপ দিব ।” 

ইহা গুনিষ্া নার? কহিল--*আচার্ধা, আমার দোষ নাই, 

আপনি ফে. এখানে শঙ্ন করিয়াছেন তাহা জানিতাম না। আমি 
আগাধ্যের নিকট প্রথমেও অপরাধী হইয়াছি, এইবার, 
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পাদপজ্েন পবিসিজ্ামীঙতি পৰিটেঠামিহ ; খমথ মে”তি আহ | 
“কুটজটিল, অভিপপিজামি তং ৮” নচ 
“মা এবং করিখ। আচরিয়া”তি | ডা 

সে! তঙ্গ বচনং অনাদিয়িত্বা ৫ চা 

 এসহঙরংসী সততেজে। সথরিয়ো, তম বিনোদনো, 

পাতোদয়ন্তে সথরিয়ে দ্ধ তে ফলতু সন্তধা”্তি | 

' তং অভিসপিয়েব । নারদে! “আচরিয় মযহং দোদো নখী”তি 

মম বদন্তগ্সেব তুমেহ অভিসপি্গথ, যল্গ দোসো অশি তল মুদ্ধা 

ফলত, ম! নিদ্দোসজা”তি বন্ধা আহ 

“সহজরংলী সততেজো! স্থরিয়ো তম বিনোদনো, 

“পাতোদয়ন্তে বধির যা ফলত নিরিহ ডি, 
শত 

আপনার পায়ের ছি দি প্রবেশ করিব মনে করিয়াই ঢুকিয়াছি; 

আমাকে ক্ষমা করুন।, : | 7 

"হে কুটজটিল, তোকে মামি অভিশাপ দ্িব।” 

“আচার্ধা, এইরূপ করিবেন ন1।” 

সে তাহার, কথা না৷ আুনিয়াই অভিশাপ দিল ৮. 

শ্শহশ্র কিরপ শততেজ সুয্য তমঃ বিনোদক, 
প্রভাতে উদ্দিতে তব সাঁতভাগে কাটি মস্তক ।” 

নারদ কিল__* আচা বা, আমার দোষ নাই, তাহ বলাতেও মাপনি 

অভিশাপ, দিলেন যাার দোয় আছে তাহার মস্তক কাটুক, নির্দোসের যেন | 
না ফাটে।” এই বলিয়া কহিল :_- 

"্সহত্র কিরণ শততেজ হয, তম: বিনোদক, 

প্রভাতে উদয়. হ তে সততা ফাটুরু মন্তক।” 



অভিসপি | 

৮। সো পন মহানুভাবে অভীতে চতালীস ২ অনাগতে চত্তালীসাতি 

অসীতিকয্লে অনুষ্ভারতি ৷ তন্মা কতা নুখে। উপরি সাপো৷ পতি- 
জতী”তি উপধারেস্তো আচরিয়জাতি এ্রত্বা তস্মিং অনুকম্পং 
পিচ্চ ইদ্দিবলেন 'অরুণুগ্গমনং নিবারেমি । নাগরা অরুণে 

অনুগগচ্ছস্তে রাজদ্ারং গস্ত্া “দেব তয়ি রজ্জং কারেন্তে অরুণো 
ন উটঠহতি, অরুণং নে উটঠাপেহীশতি কন্দিংস্থ । রুজা অত্রনো 

কায়কণ্মাদীনি ওলোকেন্তো কিঞ্চি অযুতং অদিস্বা কিননুখে 
কারণত্তি চিন্তেত্বা “পব্বজিতানং বিবাদেন ভবিতব্বস্কি পরিসঙকদানে। 

“কচ্চি ইমস্মিং নগরে পববজিতা অন্খী”তি পুচ্ছি।* 

এইরূপে নারদও তাহাকে অভিশাপ দ্িল। 

৮ সে ষহান্তব ছিল, অতীতের চক্মিশ কল্প ও অনাগতের চল্লিশ 

কপ, এই আলী কলের কথা অনুপ্থরণ করিতে পারিত। সেঃ কাহার উপর 

ঘেই অভিসম্পাত হইবে তাহ! চিস্তা করিয়া জানিতে পারিল যে আচার্যোর 
উপরই তাহ পড়িবে | ইহা! জানিয়! সে দেবলের প্রতি অন্বকম্পাপরবশ 

হইয়! ধন্ধিবলে সুর্য্যোদয় নিবারণ ফরিল। নাগরিকের! সুষের্যাদয় হই- 

তেছে না দেখিয়া! রাজধারে যাইয়া! কহছিল--“দেৰ, আপনার রাজত্বের 

সময় অরুপোদয়* হইতেছে না, আমাদের হৃধ্যোঘয় করিয়া দিন।* এই 

বলিয়া কাদিতে লাগিল। রাজ! আপনার শারীরিক কর্মাদি অবলোকন 

করিলেন। কিন্তু নিজের কোন অধুক্তিকর কার্ধা দেখিতে পাইগেন ন1। 
ইছার কারণ কি চিত্ত! করিরা প্রত্রজিতের বিবাদের দ্বারা এষন হইতে, 
পারে' এইরূপ সন্দিগ্ধ মনে জিজ্ঞাস! করিলেন-_“এই নগরে কোন প্রব্রজিত 

আছেন কি?” | 
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. পঙ্থীয়্যো সায়ং কুস্তকারসালায় আগতা অখি দেবা”তি 

বুত্তে_-তং খণপ্রেব রাজ৷ উক্কাহি ধারিয়মানাহি তখ গন্ভা নারদং 
বন্দিত্বা একনস্তং নিসিন্ো আহ 2 

“কন্মস্তা নগ্পবত্তস্তি জন্ব,দীপজ নারদ রঃ 

কেন লোকো। তমোভূতো তশ্মে অব্থাহি পুচ্ছিতো”ভি ূ 

৯। নারদে। সববং তং পবত্তিং আচিব্ধি--“ইমিন1! কারণে- 

নাহং ইমিনা অভিসপিতো, অথাহং ময্হং দোসো নখি যু 

দোসে। অখি তল্লেব উপরি সাপো৷ পততূ'তি বন্বা! অভিসপিং, 
অভিসপিত্বা চপন কলা নুখো উপরি সাপো পতিঙ্জতী'তি 
উপধাগেন্তে। স্থুরিয়ুগমনবেলায়ং আচরিয়ল মুদ্ধা সত্তধা ফলিজতী”তি 
দিন্বা এতন্মিং অন্ুকম্পং পটিচ্চ অরুণজ উগ্গন্তং ন দেমীতি । 

“দেব 'গতকল্য সন্ধ্যার সময় ছুইজন আসিয়া কুম্তকার-শালায় 

অবস্থান করিতেছেন।” লোকের! এই কথা বলিলে রাজ! সেই মুহূর্তেই 

মশালধারীদের সহিত তথায় যাইয়া নারদকে বন্দন পূর্ববক একপার্খে উপ- 

বেশন করিয়া কহিলেন :- 

প্জনুদ্বীপে কর্ম আছি প্রবর্তিত হ*তে নারে, 
তষঃ কেন আবরিল হে নারদ ! এ"পংসারে ? 

জিজ্ঞাসি তোমারে তাহা, সে কারণ বল মোরে 

৯। নারদ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিল--“এই কারণে ইনি 

আমাক অভিশাপ দিয়াছেন; আমিও বলিয়াছি--আমার কোন দোষ নাই, 
যাহার দোষ তাহার উপর অভিশাপ পঙ্ক। প্রত্যভিশাপ দিয়া, কাহার 

উপর শাপ পড়িবে তাহা অবধারণ করিয়া দেখিলাম হৃযোদয়ের সঙ্গে 

সঙ্গেই ইহার মাথা সাত ভাগ হইয়া, ফাটিয়া যাইবে। তাহা দেখিয়! 

তাহার প্রতি অন্ুকম্পাপরবশ হুইয়! হুষ্য উঠিতে দিতেছি না। 



৮৮... . ধামপ্ট্ঠকধা মিরার [১ম 
মান 

| "কপ ভন, নত রায়ান. বেয্যাগতি ?. 

“সচে মং খমাপেয়্য ন : ভবেয়্যা”তি । 

“তেন হি খমাপেহী”তি। নর টি 

এসে মহারাজ, মং, টা চ গীবায়ং চ অমি, নাহং 
এতং কুউজটিলং. খমাপেমীগতি . | 

 পখমাপেহি, ভন্তে, মা এবমকরীসতি | 
শন মহারাজ, খমাপেমী”তি | চা 

ৃ ও তে সত্তধা ফলিজতী”তি বুত্তেপি ন খমাপেসি, য়েব। 

অথ নং রাজ “ন ত্বং. অত্রনো. রুচিয়] খমাপ্জেসী”তি 

টি) তং গাহাপেত্ব! নারদ পাদমুলে ওনমাপেসি, 

নারদো প্উটেটেহি আচরিয়, খনামি তে”তি বত্বা “মহারাজ, 

“তন্তে, কিনে তাহার অগ্তরার,. হইবে না?” 

প্যদি আমার নিকট ক্ষম! চায়। তবে অন্তরায় হইবে ন1।” 

“তাহ! হইলে আপনি ক্ষম। চান |” 

“মহারাজ/.সে আমার ভ্বটা ও গল! মাড়াইয়।ছেঃ আমি এ কুট- 

জটিলের কাছে ক্ষ্যা চাহিব ন1।” 

এতে য়ন করিবেন লা. ক্ষমা চান।” 

পা. মহারা্ঃ ক্ষমা চাঁহিব..ন11৮. 00000 58 

“আপনার-মাধা নাত ভাগে ফাটিয়া বাবে” ব্িলেও ক্ষমা চাঁছিল না। 

ণ ১৯৯৪1 অতঃপর রাক্ষ। তাহাকে. কহিলেন--“আপ্দি - স্বেচ্ছায় ক্ষমা, 

চধছিবেন. ন11”. এই. বলিয়া - ঘোকত্ারা-.হস্ত, পদ; কুক্ষি.ও -পীবাতে 

ধষাইয়। নারদের পাদমূলে অবনত করাইলেন.। নারদ বলিল--«আচায, 
উঠুন, আপনাকে ক্ষমা কক্রিলাম।” রানাকে কহছিল--*্মহারাজ, 
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নায়ং যথামনেন খমাপেতি, নগর অবিদুরে একো! সরো অখ্থি, তত্র 
নং সীসে মত্তিকাপিগুং কত্বা গলপ্রমাণে উদকে ঠপাপেহী”তি | 

১১ । রাজা তথা কারেসি:। -নারদো দেবলং আমন্তেত্বা “আচ- 

রিয় ময় ইদ্ধিয়া বিজটঠায় স্ুরিয়সম্তাপে উটঠহ্ন্তে উদকে নিম 

ভিজিত্বা অগ্রেঃন ঠানেন. . উত্তরিত গচ্ছেয়্যাসী”তি আহ | তল 
স্বরিয়রস্মীহি সন্ফ,টঠমন্তেব মন্তিকাপিণ্ডো সত্তধা ফলি, সো নিমু- 

জ্জিত্বা অগ্রেঃন. ঠানেন পলায়ী”তি | 

১২ । সথা ইমং ধন্মদেসনং আহরিতা। “তদা ভিব্থবে, রাজা 
আজন্দ্! অহোসি, দেবলো তিলে? নারদো অহমেব। এবং 

তদাপেস হ্ব্বচোনেবাগতি বত্বা তিআঅখেরং আমন্তেত্া_ 

“তিত্.ভিঝুন্রোঃ.হি অস্থকেনাহং অকুটেঠা, অনস্গুকেন প্হটো, 

ইনি স্বেজ্জাম ক্ষমা,চান নাই, তাই তাহার রিপদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাত | নগরের 

দূরে এক সরোবর 'মাডে, সেখানে ইনির মন্তকে, মাটির পিও বাখির! 

তাহাকে গলা প্রমাণ জলে রাখিয়া দিন।” 

১১ । রাজা তাহাই করিলেন। নারদ দেবলকে সর্োধন করি! 

কহিল-_-“আচাধয, আমি খদ্ধি, ছাড়িয়। দিলে, ঘখুন. সস্বযসস্তাপ উঠিবে, 

তখন জলে ডুব দিয়া, অন্ঃদিক দির উঠিয়া চলিয়া বাঈবেন। স্ষ্ষণরশ্শি 

দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইব মাত্র মৃত্তিকাপিও্ড সপ্তধা বিদীর্ণ হইল। সে ডুব দিয়া 
অন্ত স্থানে পলায়ন).করিল। . ...) 

১২ । শান্ত এই ধর্োপদেশ দিয়া ব্যক্তি নিদেদেশে কারিলেন_- 

*হে তিক্ষুগণ, ভখন আনন্দ ছিল রাজা ; তিষ্য ছিল দেবল; 

আমি ছিলাম নারদ ।: ভিস্ত তখনও এমন দুর্বাচ ছিল 1” ইসা 

বলিয়া ' শাস্তা “তি স্বিরকে সম্োধন করিস কহিলেন-_-"তিয্য, 
অমুক আমাকে আক্রোশ করিয়াছে, অমুক আমাকে মারিয়াছে, 

[2 
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| অস্থুকেন জিভো; অন্থকো খে! মে'ভগুং অস্থাসী'তিচিন্তেম্তজ বেরং 

নাম-ন বুপসশ্মতি। এবং পন: অনুগনযহন্তজের' উপসন্মতীগতি, 
বস্বা ইমা গাথা অভামি £-- 

“অন্কোচ্ছি মং অবধি মং অর্জিনি মং অহাসি মে; 
য়ে তং উপনহহৃস্তি বেরং তেসং ন' সম্মতি । ৩ 

* * অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে, 
যেতং ন উপনহহস্তি বেরং তেসূপসম্মতীগতি। ৪ 

অমুক আমাকে পরান্জয় করিয়াছে, অমুক আমার জিনিষ চুরি করিয়াছে, 

এরূপ চিস্তা ভিক্ষুরা কৰিলে তাহাদের বৈরী ভাবের উপশম হন না। 

যে এইরূপ ভাঁব পোষণ করে নাঃ তান্কারই বৈরীভাব উপশম হয়। ইহা 

বলিয়া এই গাথাছয় ভাষণ করিলেন ;-- 

"ভত“সিষ্লাছে; মাব্রিযাছে মোরে? 

ভিমিমাছেঃ হরিয়াছে মের) 

যাবা করে উপনদ্ধ তাহা 

| বৈর সাম্য হ'বে না তাদের । ৩ 

ভৎসিয়াছে, মারিয়াছে মোরে, 

জিনিয়াছে, হুরিয়াছে মোর)_ 
উপনদ্ধ করে' নু! তা” যাঁর! 

বৈর সাম্য হবে তাহাদের 1৮ ৪. 
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১৩) এখ “অকো্ছীগতি--নক্কোসি। “অবধী”তি-_পহরি ূ 

পঅজিনী”তি--কুটসব্ধি 'ওতারণেন বা বাদপটিবােন.বা -করণত্ত- 

রিয়করণেন 'বা 'অজেলি । “অহাসিমেশতি-মম সন্ভকং পঞ্জাদিস্থ 

কিঞ্চিদেব অবহরি । “য়ে তংতি--য়ে কোচি দেবা বা মনুভা। 

বা গছটঠা বা পরবঙ্িতা বা তং । “আকোচ্ছি মংগতি- আদি, 

'বধ্খ,কং কোধং সকটধুরং 'বিয় মন্দিনা, -পুতিমচ্ছাদীনি বিয় চ 
কুসাদীহি .পুনগ্পনং বেঠেম্তা উপনযহস্তি, ভেসং সকিং  উপ্ননং 
বেরং। পন লম্মতী”তি-__ন বুপসম্মতি। “য়ে তং ন উপনযহস্তী”তি . 
- শীসতি অমনসিকার বসেন বা কম্সপচ্চবেব্ধণ বসেন বা য়েতং 

অক্কোসাদিব্,.কং কোধং তয়াপি কোচি নিদ্দোসে! পুরিমভবে অকুটেঠা 
তবিজতি, পহুটে। ভবিতাতি, কূটসব্বিং ওতারেত্ব! জিতো ভবিঙ্গতি, 

১২। তথায় “ভৎসিয়াছে*__আক্রোশ করিরাছে | “মারিয়াছেশ_ 

প্রহার করিয়াছে । প্জিনিয়াছে”__কুট সাক্ষোর অবতারণা করিয়!' বা 

বাদ-প্রতিবাদের দ্বার! ব1 শ্রেষ্ঠ কাঁধ্যকরণদ্বারা পরাজিত করিয়াছে । “হ্রি- 

যাছে”--আমার অধিকারের পান্রাদ্ির মধ্যে কিছু অপহরণ করিয়াছে। 

“যাভার। তাহা”--যে কোন দেবতা, মনুষ্য, গৃহস্থ বা প্রত্রজিত তাহা! | “আমাকে 

আক্রোশ করিয়াছে”--ইত্যাদিতে নন্দি বুষতের পশ্চাতে শকট ধুরের ন্যায় ক্রোধ, 

কুশাদিদ্বার পতি মত্ত পুনংপুন ঝেষ্টন করার ন্যায় উপনদ্ধ, তাহাদের একবার 

উৎপন্ন, বৈরভাব-- “সাম্য হয় না”-_ উপশম হয় না ।  প্উপনদ্ধ করে 

না তা” ষারা”-যাহার! বিশ্বৃতি বা অগ্মনগ্কতা বশত উৎপর. বৈরী 

ভাব পোষণ করে না, অথব! কর্ম প্রতাবেক্ষণ করিয়া তাবে যে 

তুমিও পূর্বজন্মে কোন নির্দোবীকে আক্রাশ করিয়! থাকিবে, প্রহার 

করিয়া থাকিবে, মিথা। সাক্ষ্যাদির দ্বারা পরাজিত করিনা থাকিবে, 
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কঞ্জচি পসযহ. কিঞ্চি, অচ্ছিন্নং ভবিঞ্ঞতি, তল্মা নিদ্দোসে 

হুত্বাপি অক্কোসাদদীনি পাপুণালীতি এবং ন উপনযহন্তিঃ তেস্থ 

পমাদেন উপ্ল্পম্পি বেরং ইমিনা! অনুপনযহনেন নিরিহ্ধনো বিয় 

জাতবেদে উপসম্মতীগতি। 
দেসন। পরিয়োসানে সতসহঙা ভিব্ধ্ সোতাপত্তি ফলাদীনি 

পাপুশিংন্থ | ধন্মদেসন! মহাজনজ সাথিক! অহোসি। ছুব্বচোপি 

সুববচো জাতো”তি। 

বল প্রয়োগে কাহারও কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিবে, সেই শ্রন্ত তুমি নির্দোষ 

হইয়াও আক্রোশাদি লাভ করিতেছ; এইরূপ চিস্তা করিয়া বৈরবীভাব পোষণ 

করে না। তাহাতে প্রমাদ বশে বৈরীভাব উৎপন্ন হইলেও এইরূপে বৈরীভাব 

পোষণ না! করাতে উৎপর বৈরীতাবও ইন্ধন (জ্বালানিকাষ্ঠ) বিহ্বীন অখিবর 

স্টায় উপশাস্ত হইবে । 

দেশনা অবসানে শতসহশ্ ভিক্ষু অ্রোতাপত্তি ফলাদি প্রাণ্ড হইয়া- 

ছিলেন। ধন্দ্রদেশনা! সমাগত জনমণ্ডলীর সার্থক হইয়াছিল। ছুর্বচও 

সুবচ হুইযাছিল। | 
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১। নহি বেরেনাগতি ইমং ধন্মদেসনং সথ্থা জেতবনে 

বিহরন্তো অঞ্চতরং বঞ্চিখিং আরত্ত কথেসি। 

*২। একো কির কুটুম্থিকপুত্তো পিতরি কালকতে খেশ্তে 
চ ঘরে চ সব্বকম্মানি অত্রনাব করোন্তে। মাতরং পটিজগ্াতি । 

অথভা মাতা “কুমারিকং তে তাত, আনেঙ্গামীতি আহ। 
“তম্ম, মা এবং বদেখ, অহং য়াবজীবং তুমেহ পটিজঙ্গি্জামীগতি। 

হ্কাঁীমন্ষিলীল্ শঞ্পাশান £ শু 

১; “বৈরীতাস্ক নহে” এই বন্দ্বদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার 
সময় জনৈক বন্ধ্যা নারীর কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন”। 

২। এক কুটুখ্িক-পুত্র নাকি তাহার পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেত্রের 
ও গৃহস্থানীর সমন্ত কাধ্য নিজে করিয়। মাতৃসেব! করিতেছিল। অনন্তর 

তাহার্ হাতা তাহাকে কহিল-_*বাবা, তোমার জন্ত একটা মেরে আনিব।” 

“মাঃ অমন কথা বলিওন?, আমি যতদিন বাচিব ততদিন তোমার 

সেবা করিব” 
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*তাত, খেত্তে চ. ঘরে চ কিচ্চং ত্বংয়েব করোসি, তেন 

মযহং. চিত্তসখং নাম ন হ্োতি, আনেজামীগতি। সো পুনগ্প,নং 

পটিব্ধিপিত্বী তুণহী অহ্োসি | সা একং কুলং গন্তকাম! গেহ! 

নিব্ধমি। অথ নং পুত্তো “কতর কুলং গচ্ছথা” তি পুচ্ছিত্বা_ 

.“অন্থকং দিতি বুত্তে তথখ গমনং 'পটিসেধেত্বা 'অভ্তনো অভি- 

রুচিতং কুলং ; আচিৰ্ধ । স1 তথ গন্তা কুমারিকং বারেত্বা দিবসং 

ঠপেবা তং উতরগ্গ ঘরে অকাসি। সা বগা অহোসি। 

৩। অথ নং মাতা “পুত, ত্বং অন্তনো রুচিয়া কুমারিকং 

আনাপেসি, সাদানি বন্ধ জাতা, অপুত্তকঞ্চ নাম ক্লং বিনগ্গতি, 

পবেণী ন ঘটায়তি, তেন অগ্রন্স্তে কুমারিকং আনেঙগ্সানীশ্তি । 

তেন “অলং অন্মাপ্তি বুচ্চমানাপি পুনগ্লুনং কথেসি। 

“বাবা, ক্ষেতের কান্ত ও ঘরের কাজ তোমাকেই করিতে হয়, 

তাহাতে আমার মনে স্থখ পাই ন17;আমি বৌ আনিব।” সে বারবার 
আসন্মতি জানাইয়া নীরব হুইল। তাহার মাত বাহির : হইঈল"-কোন 

এক বাড়ী গিরা মেয়ে ঠিক করিবে। পুত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল-_- 

"মা, কাহাদ্দের বাড়ীতে যাইতেছ ?* মা পঅমুক বাড়ী” বলিগগে, সে তথায় 

যাইতে ' নিষেধ করিয়া নিজের পছন্দ যত কুল নির্দেশ করিয়া দ্রিল। 

মে সেইখানে যাইয়া মেয়ে ঠিক করিরা, ' লগ্ন “দিয়া আদিল । বৌ আনিয়া 

ছেলের ঘর করাইল। পে বন্ধ্যা হইল। 

৩) খ্তঃপর মাতা পুত্রকে 'কহিল--“পুত্র' তৃমি মিকের রুচি অন্তু 

সারে মেয়ে আনাইয়াছ, সে ত বন্ধ্যা হইল। অপুত্রকের কুল নষ্ট হয়, 

বংশ কক্ষা হর না; তাই -বলি--আর একটি বৌ :আনি।” .সে বলিল-_ 

*্নিশ্রয়োজন, মা,” এইরূপে নে বারণ করিলেও ম' পুনঃপুন বিতে লাগিল ॥ 
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বঙ্ধিধী তং কথং সুতা “পুত! নাম মাতাপিতুক্নং বচনং অতিক্ৃমিতুং 
ন. সক্ধোন্তি ইন্জানি অশ্রু বিজাফিনিং ইশ্খিং আনেম্বা! মং দা্সি-, 

ভোগেন: পরিভুঞ্জিজস্তি' রল্প-নাহং সয়মেবেকং কুমারিকং আনে- 

, ঝ্যংতি চিন্তেত্বা একং কুলং গন্ধা তঙ্গথায় কুমারিকং বারেত্ব। 

“কিং নামেতং অন্ম বদেসী”"তি তেহি পটিম্থিত্। “অহং বঞ্চা,, 

, অপুত্তকং কুলং নতি, তুমাকং পন-ধীতা পুতং পটিলভিত কুটুন্বজ: 
সামিনী ভবিষ্গতি) দেখ নং মহ্ছং সামিকষ্গা”তি যাচিত্বা সম্পটি” 

চছাপেত্বা' আনেত্ব লামিকজ ঘরে অকানি।. অথজা৷ এতদহোসি, 

“সচায্নং পুত্তং বা ধীতরং বা লভিপ্ররতি অয়মেব: কুটুম্থ্গ সামিনী, 
ভবিস্ঞতি, যথা দারকং ন লভিজতি তথেব নং কারেতুং 

বষ্টতী”তি। অথ নং আহ--“ম্দা তে কুচ্ছিয়ং গত্তো পতিটঠাতি, 

বন্ধ্যা-স্ত্রী দেই কথ। শুনি! ভাবিল--“ছেলেরা মাতা:পিতার কথ! ন! 

রাখিয়া পানে না, এখন অন্ত একটি প্রনবকারিণ শ্রী আনিকা আমাকে: 

দাসীর মত কবিস়্া রাখিবে। অতএব আমি. নিজেই একটি মেয়ে হ্িক 

করিয়া আনিৰ।” নে এইক্নপ চিন্তা করিয়। 'কোন এক বাড়ীতে গিক্! 

মেয়ে পছন্দ করিয়া তাহার শ্বামীর অন্ত প্রার্থনণ করিল।: “এ কেমন কথা 

বলিতেছ মাধ” এই বলিয়। ভাহারা উপেক্ষা করিলে? সে বলিল--“আমার 

পেটে ত: ছেলে ধরিল : না). অপুক্রক-কুল -নাশ হয, তোমাদের মেয়ে ছেলের 
মা হইয়া সম্পত্তির অধিকারিনী হইদে, আমার স্বামীর জন্য ওকফে'দাও |? 

এইরূপে সে মিনতি করিয়া! তাহাদিগকে সশ্মত করপাইকা মেয়ে আনিয় 

আ্যামীর ঘধ' করাইল।' তারপর তাহা ভাবনা হইল--প্যধি ইহার ছেলে 

মেয়ে হয়) তবে সেই লষ্পত্তির কী হইব, যাহাতে ছেলে না হর তাহাই 

করিব।” অতঃপর নে উহাকে বলিন--প্যখম তোর পেটে ছেলে হবে, 



৯৬ ... ধন্মপদট্ঠকথা :. [১-ষমক 

অথ মে আরোচেয়্যাসীগতি ৷. সা 'সাধৃ'তি সম্পটিচ্ছিত্বা গন্তে পতি- 

ট্ঠিতে তঙারোচেসি ৷ তঙ্গা পন সায়েক নিচ্চং ঝ্বাগুভত্তং দেতি, 

অধগ্রা আহারেনেব সদ্ধিং গন্তপাতন ভেসজ্জং অদান্সি, গন্তো পতি । 
ভুতিয়ম্পি গন্ধে গতিট্ঠিতে তা আরোচেসি; ইতরা 

'ুতিয়ম্পি তথেধ পাঁতেসি |: অথ নং পটিবিজকি খিয়ো পুচ্ছিংস্থ__ 
“কড্যি'তে সপত্ি অন্তরায় করোতী”তি 2: সা তমথং আরোচেসিং। 

“অন্ধবালে! কম্মা এধমকাসি ? “অগ্নং তব ই্সরিয়তয়েন'গত্তপাঁতিনং 

ঘবোজেত্বা দেতি, তেন তে গন্টো। পত্ততি। 'মাষ্ট, পুন 'এবমকাথা”তি 

বুত্া তঁতিয়বারে “ন- কথেসি। : অথজা ইতরা। উদরংগদিস্বা £কন্ম' 

মযহং গন্তুজ ' পতিষ্ঠিতভাবং /ন কথেসী”তি বস্তা বং মং 

আনেত্বা দ্বে বানে' গন্তং পাতেসি, ' কিমণ্খং তুঁষহং কথেমী ?”তি 

তখন আমাকে বলিস্।* নে ভাল, বলিয়া সম্মতি জল্দিইয়া অত্তঃসরী 
হইলে সপত্ীকে জানীইল। সে তাহাকে সর্বদ! নিজের হাতেই ফাউ-ভাত বাড়িয়। 

দিত। একদিন. আহারের 'সঙ্গে' গর্ভপাতের ওঁষধ দিলে গর্ভ পাত হহইল। 

৪৭) দ্বিতীয় বারও তাহার গর্ভক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে তাহাকে বলিল । 

সেবারেও সেইরূপ করিল ।'; অনন্তর :একমময় জটৈঞ প্রতিবেশিনী- 

তাহ্াকে' জিজ্ঞাসা করিল--ণতোমার ফততীন. কোন অন্তরায় করিতেছে কি ?”, 

মে সেইসব কথা ৰলিল । - প্রতিবেশিনী: ৰরিল-আধি4 বোকা! কোথা- 

কার 1! কেন তুমি এইরূপ বলিতে গেলে? - নেতোমার- সৌভাগ্যের তঞজে, 

গর্ভপাতের ওষধ. যোগ করিয়া! দিতেছে, .সেই। জন্যই তোমার গর্ভপাত 

হইতেছে । :আর এইরূপ  বলিওন।.।/.. প্রতিবেশ্রিনী এইরূপ বলিলে পর 

সে তৃতীয় ৰারে তাহাকে. বলিল লা । অতঃপর সতীন তাহার, উদর দেখিয়া 

ঝলিল--*কেন আমাকে গর্ভ হওয়ার কথা বলিস্ নাই ?%। | 

“তুমি আমাকে, আনিয়া ছইবার গর্ভপাত করিয়াহু, কেন তোমাকে বলিব?" 



বঙ্গো ] | কালিয়ব্বিনিয়া- -বখ,৪ ্ ৯৭. 

বুত্তে “নটগ্রাদানিমহী”তি চিন্তেত্া তঙ্গা পমাদং ওলোকেন্তি পরিণতে 
গন্তে ওকাসং লভিত্বা ভেসজ্জং য়োজেত্বা অদাসি, গন্তো পরিণতত্তা 

পতিতুং অসক্কোন্তো ভিরিয়ং নিপজ্জি। খরা বেদন! উপ্সিভ্জি, 
জীবিত 'সংসয়ং পাপুণি । সা “নাসিতমিহ তয়া, ত্বমেব মং আনেত্বা 

তয়ো দারকে নাসেসি, ইদানি অহম্পি নঙ্জামি, ইতোদানি চুতা 
যব্থিনী হুত্বা তব দ্বারকে খাদিতুং সমথা হুত্বা নিব্বত্তেষ্ন্যং”তি 

পথনং ঠপেত্বা কালং কত্বা তন্মিং স্লেব গেহে মজ্জারী হুত্বা 
নিবস্তি | ইতরম্পি সামিকো গহেহ্বা “তয়া মে কুলুপ- 

চেদো কতো”তি কপ্ররজপ্র,কাদীহি স্থুপোহঠিতং পোঠেসি। সা 
তেনেব বাধৈন কালং কত্বাঁ তথেব কুকুটী হুত্বা নিব্বস্তা । 

পে ইহা বলিলে দতীন চিস্তিত হইল এবং ভাবিল--*এবার বুঝি আমার 

সব্ধনাশ হইল 1) সে তাহার ভ্রম-প্রমা্ অন্বেণ করিতে করিতে গর্ভের 

পরিণত অবস্থার সুযোগ পাইয়া ন্মাহারের সহিত ওঁষধ যোগ করি? 

দিল। গর্ভ পরিণত হওয়ায় পতিত হইতে ন1 পারিক়! প্রস্থাকারে রহিল। 
তীব্র বেদনা উৎপন্ন হইল, গভিনীর প্রাণ সংশদ্র হইল। সে সতীনকে 
লক্ষ্য করিয়া কহিল-- “তুমিই আমাকে নাশ করিলে, তুমিই 

আমাকে আনিয়া তিনটী ছেলে নষ্ট করিলেঃ এবার আমিও মরিলাম। 
নৃহ্যর পর যেন বক্ষিণী হইয়া জন্মাই, যেন তোমার ছেলেদিগকে 

খাইতে পারি 1৮” সে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ 

করিল | মৃত্যুর পর সে সেই বাড়ীতে বিড়ালী হইয়া ভগ্মিল। 

স্বামী অপর কজ্ীকে ধরিয়া “তুমিই আমার বংশ নাশ করিলে” 

বলিয়া কনুই ও. হাটুরদ্বারা বেদম, প্রহার. করিল | সেই পীড়াতেই 

তাহার মুহ্্যু হইল এবং সে নেই বাড়ীতে কুকুটা হইয়া জন্মিল । 

ঢা--3 



নি  ধারপঠকথা | [১ ধমক 

কুকুটগুনি বিজায়ি, মভ্জারী আগন্তা তানি খাদি।  ছুতিয়ম্পি ততি- 
সূম্পি খাদিয়েব। কুক্ধুটা “তয়ো! বারে মম অগ্নি খাদিত্বা ইদানি 
মম্পি খাদদিতুকামাসি ? ইতো চুতা সপুত্তং তং খাদিতুং লভেয়্যং”তি 
পথথনং কত্বা ততো! চুতা দীপিনী হুত্বা নিব্বন্তি। ইতরা মিগী 

সত্বা নিব্বত্তি। তঙ্জা বিজাতকালে দীপিনী আগন্তা তয়ে। বারে 
পু্তকে খাদি। মিগী মরণকালে “ইমায় মে তিব্বত্ত,ং পুস্তকে 
খাদিত্বা ইদানি মম্পি খাদিজতি, ইতোদানি চুতা এতং সপুন্তং" 

খাদ্দিতুং লভেয়্যং,তি পথনং কত্বা যব্থিনী হুত্বা নিব্বপ্ডি। দীপিনীপি 

ততো! চুতা সাবখিয়ং : কুলধীতা৷ হুত্বা নিববত্তি। সা বুদ্ধিপ্না 

দ্বারগামকে পতিকুলং অগমাদি। অপরভাগে পুত্তং বিজায়ি। 

যব্থিনী তা! পিয়সহায়িকাবপ্রেনাগন্ত্া “কুহিং মে সহায়িকা! ?তি। 

কুকুটা ডিম পাড়িতে লাগিল, বিড়ালী আসিয়া খাইতে লাগিল । 

দ্বিতীয় বারও খাইল, তৃতীয় বারও খাইল। কুকুটা বলিল-_*্তিনবার 
আমার ডিম খাইয়া, এখন আমাকেও খাইতে চাও? এবার মরিয়া ছেলে 

সহ তোমীকে খাইতে পারি মত ষেন হই।” এই প্র্রার্থন।৷ করিয়াই সে 

প্রীণ ত্যাগ করিল। সে দীপিনী হইয়1 জন্মগ্রহণ করিল। অপরজন নুগী হইল। 
সে তিনবার প্রসব রুরিলঃ ভিনবারই প্রসব সময়ে দীপিনী আসিয়। ভাহার 

শাবক খাইয়! ফেলিল। মৃগী মরণকালে প্রার্থনা করিল-_«এ তিনবার আমার 

শাবক থাইয়াছে, এবার আমাকেও খাইবে। এবার মরিয়! যেন সপুত্র একে 

ধাইতেপারি।” সে যক্ষিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। দ্রীপিনী মরিরা! শ্রাবন্তীতে 
কোন এক মনুষ্য কুলে কন্তা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। সে বড় হইলে 

গ্রামাসন্নে তাহার বিবাহ হইল। মে পতিগৃছে গেল। কিছুদিন পরে সে 

এক পুত্র প্রসব রুরিল। যক্ষিণী-তাহার প্রিয় সথীর রূপ ধরিয়া আসিয়। 

জিজ্ঞাসা করিল--পআমার প্রিয় সখী কোথায়?” | 
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পঅন্তোগন্ডে বিজাতা”তি। 

পপুপ্বন্ন,খো! বিজাতা উদ্দাু ধীতরংতি পষ্টি্লামি নং”তি 

পবিসিত্ব। পত্সস্তি বিয় দারকং গহেত্বা খাদিত্বা গতা । পুন বারেপি 

তথেব খাদি। তঘিয়বারে ইতর] গরুভার। হত্বা সামিকং আম- 

স্তেত্ব “সামি, ইমস্মিং ঠানে একা যব্ধিনী মম দ্ধে পুত্তে খাদিত্বা গতা 

ইদানি কুলগেহং গন্তা বিজায়িজামী্তি কুলগেহং গন্তা বিজায়ি। 

৫। তদা সা! য়ব্ধিনী উদকবারং গতা হোতি। বেতবণজ 

হি য়ব্ধিনীয়ো বারেন অনোতত্তদহতো। সীসপরম্পরায় উদ্দকং 
আরোপেস্তি,। তা চতুমাসচ্চয়েন পঞ্চমাসচ্চয়েন পি মুচ্চন্তি | 
অপর] কিলস্তকায়। জীবিতব্ধয়ম্পি পাপুণস্তি । সা পন উদকবারতো! 

মুত্তমত্রুৰ বেগেন তং ঘরং গন্ভা “কুহিং মে সহায়িকা্তি পুচ্ছি। 

“বাড়ীর ভিতর সৃতিকাগারে আছে ।” 

“ছেলে হইয়াছে না মেয়ে হইয়াছে? আমি ভাহাকে দেখিব |” 

এই বলিয়া প্রবেশ করিয়া শিশুটিকে নিয়া দেখিবার অছিলায় খাইয়া 

পলায়ন করিল। দ্বিতীয় বারও সেইরূপ খাইল। তৃতীয় বারে সে অন্তঃ- 

সত্ব হইবা স্বামীকে সন্বোধন করিয়া কহিল-_পম্বামিন্, এই স্থানে এক 
যক্ষিণী আমার ছুই পুত্রকে খাইয়া গিয়াছে, এইবার বাপের বাড়ী গিয়! 
প্রসব করিব।” এই বলিয়৷ নে বাপের বাড়ী গিয়া প্রসব করিল। 

& | তখন যক্ষিণীর উপর. বৈশ্রবণকে জল দেওয়ার পাল! পড়িয়াছিল। 

সে জল দ্রিতে গিয়াছিল। অনোতত্ত হ্রদ হইতে যক্ষিণীরা শিরঃ পর- 
ম্পরায় জলঘট আরোপিত করিয়া বৈশ্রবণকে জল আনিয়া দিত। তাহার! 

*চারিমানে অথবা! পাঁচমাসে এই কাজ হইতে মুক্ত হইত। কেহ কেহ 
ক্লাস্ত হইয়া! মরিয়াও যাইত। সেই যগ্গিণী জলের পাল। হুইতে মুক্ত হইব 
মাত্র সবেগে সেই বাড়ীতে গরিয়! জিজ্ঞাসা করিল--*আমার দখী কোথায় 1” 
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.. পকুহিং ত্বং ন পজিজসি, তজা! ইমশ্মিং ঠানে জাত জাত 
দারকে যব্থিনী খাদতি, তস্মা কুলগেহং গতাঙ্তি। 

“সা মুখ বা তথ বাঁ গচ্ছতু ন মে মুচ্চিজতী”্তি বের- 
বেগেন সমুলাহিত মানা নগরাভিমুখী পন্ধন্দি। ইতরাপি নাম- 

গহণ দিবসে দারকং নহাপেত্বা নামং কতা “সামি, ইদানি 

সকঘরং গচ্ছামা”তি পুত্তং আদায় সানিকেন সদ্ধিং বিহারমন্তে 

মঞ্জেন গচ্ছন্তি পুত্তং সামিকজ দত্বা ধিহারপোব্ধরণিয়া নহাত' 

সামিকে নহায়ন্তে পুত্তং পায়মানা ঠিতা য়ব্থিনীং আগস্ছন্তিং 

দিস্বা সপ্তানিত্বা "সামি! সাঁমি!! বেগেনেহি বেগেনেহি অয়ং 
সা য়ক্ধিনী”তি উচ্চাসদ্দং কত্বা যাব তজ আগমনং *সগ্টাত্ং 

অসক্কোন্তি নিবস্তিত্বা অন্তোবিহারাভিমুখী পন্ধন্দি। তন্মিং সময়ে 

"কোথায়, তুমি দেখিতে পাইবে না, এইখানে তাহার যত ছেলে 

হুয় বক্ষিণী খাইয়। ফেলে, তাই সে বাপের বাড়ী গিকাছে।” 

"সে েইখানেই যাঁউক না, আমাকে ছাড়াইতে পারিবে না ।” 

এই বলিয়া দে বৈরীভাবের প্রবলতা বশতঃ সমুৎসাহিত চিত্তে নগরাভিমুখে 

ধাবিত হইল। অপর স্ত্রীলোকটিও পুত্রের নামকরণ দিবসে পুত্রকে বান 

করাইয়। নাম রাখিয়া শ্বামীকে কহিল--*শ্বাধিন্, এখন চল আপন ঘরে 

যাই 1৮ এই বলিয়া পুত্রকে লইয়! ন্বামীর সহিত বিহার মধ্যবর্তী পথ 
দিয়] যাইবার সময় স্বামীর কোলে পুত্রকে দিয়া বিহারপুফ্ষৰিণীতে ্মান 
করিল । আবার স্বামী আ্ীন করিবার মময় পুত্রকে নিজে লইয়া "স্থিতা- 

ব্থায় স্তন্তপান করাইতে লাগিল। ইত্যবদরে বক্ষিণী সেইদিকে আঙিতেছে 
দেখিতে পাইল। যঙ্ষিণীকে চিন্িতে পাঁরিয়া সে আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল 
_৭ওগো 1 ওগো! শীপ্র আন, শী আস, এ সে যক্ষিণী।” স্বামীর আস! যাবত 

স্থিত খাকিতে না পারিয়া ফিরিয়! বিহার অভিমুখে দৌড়িস্বা গেল। সেই সমস্নে 
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সা পরিসমন্তে ধন্মং দেসেতি। সা পুন্তং তথাগতগা পাদ্দপীঠে 

নিপভ্জাপেত্ব পতুমহাকং ময়া এস দিন্ো, পুত্র্গ মে জীবিতং 
দেখাপতি আহ। দ্বার কোটঠকে অধিবখো সুমনো নাম দেবো, 
ব্থিনিয়া অন্তেো পবিসিতুং নাদাসি । 

৬1 সখা আনন্দখেরং আমন্তেত! “গচ্ছানন্দ, তং যব্থিনিং, 

পক্কোসাহীগতি আহ | থেরো পক্ষোসি। ইতর “অয়ং ভ্ষে, 
আগচ্ছতী”ভি আহ। 

৭। স্থা--«এতু মা সদ্দমকাসী”তি ব্বা তং আগন্তক ঠিতং 

পকপ্মা এবং করোসি, সচে তুমেহ মাদিসঅ ব্দ্ধঙ্জ সম্মুখীভাবং 
নাগমিত্বাথ ইঞ্সফন্দনানং বিয় কাকোলুকানং বিয় চ কগ্পট্ঠিতিকং 

শান্তা পরিষদের মল্যে ধর্মদেশনা করিতেছিলেন | ভ্্রীলোকটি ছেলে- 

ট্রিক তনাগতের পাদপীঠে শাগ্সিত করিয়া কহিল--"একে আপনাকে 

দিলাম, আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন |” দ্বারপ্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী 

সমন নামক দেবতা যক্ষিনীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিলেন ন1। 

৬। শান্তা আনন্দ স্থবিরকে সপ্ধোধন করিয়। কহিলেন--প্যাও আনন্দ, 

সেই বক্ষিণীকে ডাক ।” স্থবির তাহাকে ডাকিলেন। স্্রীলোকটি সয়ে 

বলিয়া! উঠিল__্ভত্তে, এ আনিতেছে।” 

৭। শান্তা বলিলেন_-“আন্ুক, শব্ধ করিও না?” ঘক্ষিণী আপিয়া 

ঈাড়াইীলে তাহাকে শান্তা কহিলেন--*কেন এমন করিতেছ, যদি তোমরা 

মাদশ বৃদ্ধের সম্মুখস্থ না হইতে, কুষণবর্ণ তন্্নুক ও ফন্দন বুক্ষের * স্তাকস 
'এবং কাকোলুকের + স্তায় তোমাদের শক্রতা কল্পকাল স্থায়ী হইত, 
সিটি টিটি হী তি রনির 1 

* ফনন জাতক পরষ্টব্য। + উলুক জাতক উষ্টবা 
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বো বেরং অভবিজ, কম্মা বেরং পটিবেরং করোথ ? বেরং হি 

অবেরেন উপসন্মতি, নে বেরেনা”তি বত্বা ইন্ং গাথমাহ ৪--- 

“নহি বেরেন বেরানি সম্মস্তীধ কুদাচনং, 

অবেরেন চ সম্মস্তি এস ধন্মো সনস্তনোস্তি। ৫ 

৮ |. ভখখ “নহি বেরনা”তি-য়থ! হি খেলসিজ্যাণিকাদি অন্তুচি 

মব্ধিতটঠানং তেহেব অন্থ্চীহি ধোবস্তো স্ুদ্ধং নিষ্ান্ধং কাতুঃ 
অসক্কোস্তি ; অথ খো তং ঠানং ভীয়্যোসোমত্তায় অন্দ্ধতরঞ্চ 

দুগান্ধতরঞ্চ হোতি ; এবমেবং অক্কোসন্তং পচ্চক্কোসন্তো পহন্বস্তং 

পটিপহরন্তো বেরেন বেরং বুপসমেতুং ন সন্ধোতিণ অথ খো 

ভীয়্যো বেরমেব করোতি, ইতি বেরানি নাম বেরেন কিম্মিচিপি 
কালে ন সম্মন্তি, অথ খো বড্ডস্তিয়েব । 

কেন পরম্পরে শক্রতা আচরণ করিতেছ? বৈর অবৈরদ্বারা উপশান্ত হয়, 
বৈরগ্ধার নছে।” ইহা বলির এই গাথা! ভাষণ করিলেন £ 

"বৈরীতায় বৈরীভাব সাম্য নহে কদাচন, 

অবৈরেতে সাম্য হয় ইহা ধর্ম সনাতন।” 

৮। তথার পবৈরীতায় নছে”--যেমন থুথু-শিখনী আদি অগ্ুচি পা 

ধের দ্বারা মক্ষিত স্থান সেই সকল অশুচির দ্বারা ধৌত করিয়। বিশুদ্ধ 

ও নির্গন্ধ করা যায় না? অধিকত্ত তাহাতে সেই স্থান অধিকতর অুবিশুদ্ধ 
ও দুর্গন্ধ হয়) গেইরূপ আক্রোশ ও প্রতিক্রোশ করিয়া, প্রহার প্রতি- 

প্রহার করিয়া, বৈরী ভাবের দ্বারা বৈরী ভাবের উপশম হয় ন1| অধিকস্ত" 

তাহাতে অধিকতর বৈরীতা করা*হয়। সুতরাং বৈরীভাবের দ্বারা বৈরীতা! 
কশ্মিনকালেও দাম্য হয় না, বরঞ্চ বদ্ধিত হয়। | 
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৷ «অবেরেন চ সন্মস্তীগ্তি-_য়থা পন তানি খেলাদীনি অস্থ- 

চীনি বিপ্লসন্নেন উদ্কেন ধোবিয়মানানি নলস্তি, তং ঠানং স্থন্ধং 

হোতি নিগ্াঙ্ধং ঃ এবমেব অবেরেন, খন্তিমেত্তোদদকেন, ফোনিলো- 

মনদিকারেন, পচ্বেক্ধণেন বেরানি বুপসম্মস্থি, পটিগ্নজন্তস্তি, 
অভাবং খচ্ছন্তি। মা 

“এস ধন্মো সনন্তনো”তি-এস অবেৈরেন বেরূপসমন 

সঙ্থাতো প্যরোণকো ধশ্মো সব্বেসং বদ্ধ পচ্চেকব্দ্ধ খীণাসবানং 
গতমঙ্গোতি। 

$। গাথাপরিয়োসানে য়ব্ধিনী সোতাপত্তিফলে পতিটচহি, 

সম্পত্ুপরিসায় পি দেসনা সাখিকা অহোসি। 

স্থা তং ইথিং আহ-“এতিজ্জা তব পুত্বং দেহী'গতি। 
“ভায়ামি ভন্তে”তি। 

“অবৈরেতে সাম্য হয়”-_-ধেমন পরিফার জলঘ্বারা যৌত হইলে নিঠীবনাদি 

অশুটি পদার্থ নষ্ট হয়, সেই অশুচি মক্ষিত স্থান বিশুদ্ধ ও নির্গন্ধ হয়; তদ্রপ 

অবৈরী তাবেরদ্বর1, ক্ষাস্তি ও মৈত্রীন্বারাঃ সম্যক মনোনিবেশ দ্বারা ও 

প্রত্যবেক্ষণ- দ্বারা শত্রত1 ভাবের উপশম ভয়, নিরোধ হয়, অভাব হয়। 

ইহ! ধর্ম সনাতন”--অবৈরত্বারা বৈরীভাবের উপশম করা ইহা 
পুরাতন, ধর্ম সকল বুদ্ধ' পচ্চেক বুদ্ধ ও ক্ষীণাসবগণের অবলগ্ধিত সার্গ। 

৯। গাথ। অবসানে যক্ষিণী শ্রোতাপন্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়ান্িল। 

স্প্রস্থিত প্রিষদেরও দেশন। সার্থক হুইয়াছিল। 
শান্ত! সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন--*৫তামার ছেলেটি যক্ষিণীকে দাও |” 
*্তন্তে, আমার ভয় হইতেছে ।” 
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মা ভায়, নথি তে এতং নিগার পরিপন্থোগতি। সা 

| তঙ্গা পুত্তং তাদাসি। সা তং চুমবতবা আলিজিতা পুন মাতুয়েব 

দস্থা রোদিতুং আরভি। অথ নং সথ1-“কিমেতং»তি পুচ্ছি। 

_ শ্ভস্তেত অহং পুৰের যথা বা তথা বা জীবিকং করেন্তীপি 
কুচ্ছিপুরং নালখং, ইঈ্ঁদানি কথং জীবিজামীগ্তি । | 

অথ নং সামা চিন্তয়ীতি সমআাসেত্বা তং ইখ্িং 

আহ-ইমং নেতা! অস্তনো গেহে নিবেসেন্বা অগ্ায়াগুভন্ডেহি 

পটিজগ্যাহী”্তি | 

- ১০ সা তং নেত্বা পিট্ঠিবংসে পতিঠাপেসবা অগ্বয়াগ 

ভন্তেহি পটিপ্চি। তজা বীহি পহরণকালে মুসল" মুদ্ধং পহরপ্তং 

বিয় উপটঠাতি। সা সহায়িকং আমন্তেত্বা “ইমন্মিং ঠানে 
বসিডুং ন সব্পিজানি, অগ্র্খ মং পতিটঠাপেহী”তি - বত্বা 

“ভয় করিও না, ওর দ্বারা তোমার কোন অনি হুইবে না|” দে 

ছেলেটিকে যক্ষিণীর হাতে দিল | যক্ষিণী ছেলেটিকে নিয় চুঙ্ন ও 

আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কাদিতে লাগিল। শাস্তা 

তাহাকে জিজ্ঞাদা করিলেন--“এ' আবার কি?” 
*ভন্তেঃ আমি পূর্বে যেমন তেনম ভাবে জবিকার্জন করিয়াও পেট 

ভরিয়া খাইতে পাই নাই, এখন কি করিয়া বাচিব ?* 

অতঃপর শাস্তা--“চিস্তা করিও না” এই বলিগা তাঁহাকে আশ্বাদিত 
করিয়া সেই জ্ত্ীলোকটিকে কহিলেন__দইছাঁকে নিয়! নিজের গৃহে রাখিবে 
এবং - অগ্র যাউ-ভাঁত দিয়া প্রতিপালন, করিবে । | 

১*। সে তাহাকে নিয়া পৃষ্ঠবংশে (টেঁকিঘরে) প্রতিষ্ঠাপিত. করিয়া 

অগ্র যাউ-ভাত দিয়া পরিপোধণ করিতে লাগিল। ধান ভাশিরার' সমু 
তাহার মনে হইত যেন তাহার মাথায় মুধলের আঘাত পড়িতেছে। নে সখীকে 
ডাকিয়া কহিল-_“এইথানে থাকিতে পারিৰ না, আমাকে অন্ত যায়গায় রাখ ।” 
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মুসলসালায়, উদ্নকচাটিয়ং উদ্ধনে, নিশ্বকোসে, সঙ্কারকৃটে, গামগ্বারেতি 
এতেন্থ ঠানেস্থ পতিটঠাপিতাপি “ইধ মে মুসলং সীসং ভিন্দন্তং বিয় 

উপটঠাতি, ইধ দ্ারকা উচ্চিটঠজলং ওতারেস্তি, ইধ ন্নখা নিপ- 
জন্রন্তি, ইধ দ্রারকা অস্থুচিং করোস্তি, ইধ কচবরং ছড্ডেম্তি, 

ইধ গাম্দারক। লব্ধয়োগ্গাং করোস্তী”তি * সববানি তানি পটি- 

ব্ধিপি। অথ নং বহিগামে বিবিভ্তোকাসে পতিউঠাপেত্বা তথগ্তা।' 

অঙ্গায়াগুতত্তাদীনি হরিংস্থ। সা “ইমস্মিং সংবচ্ছরে স্থবৰ ঠিক 
ভবিষ্ঞতি, খলটঠানে স্গং করোহি $ ইমশ্মিং সংবচ্ছরে ছুবব,ট্ঠিকা। 
ভবিক্লাতি নিশ্নটঠানেয়েব করোহী”তভি সহায়িকায় আরোচেতি। 

১১। সেসজনেহি কতসঙ্জং অতিউদকেন বা অনোদকেন 

বা নঙাঁতি, তআ! অতিবিযু সম্পভ্ভতি । অথ নং «সন্ম, 

তাহার রুচি অনুসারে ক্রমে টেকিঘরে, জলের চাড়িতে, উন্ভনে, সাইচে, 

আস্তাকুড়ে ও গ্রামত্থারে এই সমস্ত স্থানে রাখা হইলেও এখানে 

আমার মাথায় 'মুষলের আঘাত পড়ে বলিপনা মনে হয়, এখানে ছেলেরা 

এ'টো-জল ফেলে, এথানে কুকুর শোয়। এখানে ছেলেরা অশুচি করে, 

এখানে জঞ্জাল ফেলে, এখানে গ্রামের ছেলের! লক্ষাবেধ করে ।” ইত্যাদি 

বলিয়৷ সমস্ত জায়গা ত্যাগ করিল। অনন্তর গ্রামের বাহিরে, উন্মুক্ত 

স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়৷ দেখানে তাহাকে অগ্রুযাঁউ-ভাত ইত্যাদি 

নিা দিতে লাগিল। সে তাহার সখীকে বলিত--"্এই বৎসর সুবুষি 

হইবে উচ্চ জমিতে শদ্য রোপণ কর; এই বৎসর অনাবুষ্টি হইবে নিম্ন 

ভূমিতে শস্ত রোপণ কর।” | 
শা ১১৭ আর নকলের ফসল জলাধিক্যে বা জলাভাবে নষ্ট হইত, তাহার 

বেশ সুজন হইত। অনন্তর তাহাকে পোকের! জিজ্ঞাসা করিল-- “হে বন্ধু, 
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. তয়া কতস্সং নেব অচ্চোদকেন ন অনোদকেন নতি, স্থুবব উঠি 
ছুরবুটৃঠিভাবং এত্বা কম্মং করোসি, কিন্ন,খো৷ এতং ?”তি পুচ্ছিংস্থ । 

“তআমহাকং সহায়িকা য়ক্ষিনী মুবূটুঠি ছুব্বটৃঠি ভাবং 
আচিবধতি, ময়ং তজা বচনেন থলনিন্েন্থব সজাদীনি করোম, 
তেন নো সম্পজ্জতি, কিং ন পভাথ নিবদ্ধং ভতমহাকং গেহতো। 

' ম্াগুভত্তাদীনি হরীয়মানানি ? তানি এতিজা হরীয়ন্তি | তুমেহপি 
এতিআ' অগ্গয়াগুভত্তাদীনি হরথ, তুমহাকম্পি কম্মন্তে ওলো- 

কেজতী”তি। অথজা! সকল নগরবাসিনে। সন্কারং ফরিংস্থ সাপি 

ততে। পটঠায় সব্বেসং কম্মন্তে ওলোকেস্তি লাভগ্াাপ্নত্তা অহোসি 

মহাপরিবারা। সা অপরভাগে অটঠ সলাকতত্তানি পটঠপেসি, 
তানি য়াবজ্জকাল। দীয়ন্তিয়েবাতি | মর 

তোমার শশ্ত জলাধিক্য বা জলাভাবে নষ্ট হয় না, অতিবুষ্টি বা অনাবৃষ্ট 

হইবে, তাহা জানিয়াই কাজ কর নাকি? কেন এমন হয় ?” 

“আমার সখী যক্ষিণী সুবুষ্টি-ছুবৃষ্টির কথা বলিয়া দেয়, আমর! 
তাহার কথামত. উচ্চ বা! নিম্ন ভূমিতে শস্ত বুনি, তাই আমাদের সুজন্ম। 

হয়। দেখনা! আমাদের বাড়ী হইতে নিত্য যাগুভাত নিয়া যাওয়া, হয়? 

তাহা ওর জন্ত নেওয়া হর। তোমরাও তাহাকে অগ্রযাগ্ডভাত দাওঃ 

তোমাদের কাজ-কর্মের প্রতিও নজর রাখিবে।” অতঃপর সকল নগর- 
বাসীর তাহার সৎকার করিতে লাগিল। সেও তখন হইতে সকলের 

কাজ-কর্দ্দ দেখিতে লাগিল। তাহার বিশেষ লাভ হইতে লাগিল+ বহুলোক 

তাহার অন্থুগত হইল। পরে সে অন্ুক্রমে তাহাকে ভাত দিবার জন্ত,আট্টি 

পালা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল। আজ পধ্যস্ত লোকে তাহা দিয়। আমিতেছে। 
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১। *পরে চ ন বিজ্ানন্তী”তি ইমং ধন্মদেসনং সথা জেত- 

বনে বিহরস্তো কোসন্বকে ভিব্ধ. আরন্ত কথেসি । 

২। কোসম্থিয়ং হি ঘোসিতারামে পঞ্চদত পঞ্চসত পরিবার! 

দ্বে জিক্ধু বিহরিংস্থ বিনয়ধরো। চ ধম্মকথিকো চাতি । তেস্গু 

ধম্মকথিকো। একষদিবসং সরীরবল্ঞং কত্বা উদককোটঠকে আচমন- 
উদকাবসেঁসং ভাজনে ঠপেত্বা নিব্ধমি, পচ্ছা বিনয়ধরো তখ 

পবিটেঠা তং উদকং দিস্বা নিব্ধমিত্বা ইতরং ু্ষি “আধুসো, 
তয়! উদকং ঠপিতংশতি ? 

০ল্কীস্পান্দীল্ষ শস্পাঙ্ম্যান্ন ) ৫ 
১। “পরেরা জানে না” এই ধন্মদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস, করি- 

বার সময় কৌশহ্বীয় ভিক্ষুদিগের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন । 

২। কৌশম্বীর ঘোষকারামে একজন বিনয়ধর ও একজন ধশ্বকথিক 
দুইজন ভিক্ষু বাম করিতেন । শ্রতোকের পাচশত পাঁচশত শিষ্য ছিল । 

তাহাদের মধ্যে ধর্মকথিক একদিন মলত্যাগ করিয়া উদক প্রকোষ্ঠে 

আচমন-জলাবশেষ জলাধারে রাখিয়া নিক্াপ্ত হইলেন । পশ্চাৎ বিনয়ধর 
সেখাঁনে প্রবেশ করিয়া! সেইজল দেখিতে পাইলেন | তিনি তাহা দেখিয়। 

নিক্ষান্ত হইয়। অপর ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ "আবুস, মাপনি ওথানে 

জল রাখিয়াছেন ?”” | 
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“আম প্আবুসোস্তি | 

“কিং পনেখ আপত্ডিভাবং নজানাসী”তি ? 

“আম ন জানাঙ্গীগতি। 

“হোতাবুসো, এখ আপত্রীশতি। 
“তেন হি পটিকরিজামি নংগতি। 

“সচে পন তে আবুসোঃ অসঞ্চিচ্চ অসতিয়া কতং নখি, 
আপতীচতি। : 

৩। সো তলা, আপতিয়া 'অনাপন্ডিদিটঠি অহোসি। 
বিনয়ধরোপি অত্তনেো। নিজিতকানং “অয়ং ধন্মকথিকো। অ,পন্তিং 

আপজ্জমানোপি নজানাতীশগতি আরোচেসি। তে তজ নিজিতকে 

দিস্বা! পতুমহাকং উপস্থায়ো আপস্তিং আপজ্জিত্বাপি আপত্ভিভাবং 

ন জানাতীগতি আহংস্ু। তে গন্তা অত্তনে। উপক্থায়গ্রারোচেম্থং | 

“হাঃ আৰুস |” 

"ইছ!তে আপত্তি (পাপ ) হয়ঃ আপনি কি জানেন না? 
“না, জানি না|” 

“বআবুস, ইহাতে “আপত্তি” হয় 1% 

“তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করিব 1” 

“আবুস, যদি আপনি না জানিয়া, অজ্াতসারে করিয়া 

থাকেন, তবে তাহীতে আপত্তি হইবে না |” 

৩। ধর্মকথিক ইহ! “আপত্তি নঙ্কে বলিয়াই ধারণ করিলেন | 

বিনয়ধর তাহার শিষ্যদিগকে কহিলেন__ “এই ধর্মকথিক আপত্তিগ্রস্ত 

হইসগাও জানেন না “আপত্তি হইয়াছে ।৮ তাহার! ধর্মকথিকের -শিষ্যুগিট.ক 
দেখিয়া কহিলেন-- “আপনাদের উপাধ্যায় আপত্তিগ্রন্ত হইয়াও জানেন ন। 

“আপত্তি? হইয়াছে ।” তাহারা গিয়! নিজেদের উপাধ্যায়কে তাহা বলিলেন । 
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সো এবমাহ--“অয়ং বিনয়ধরে] পুরে ০ বত্বা ইদানি 

আপত্তীতি বদতি, মুসাবাদি এসো”তি। | 

তে গস্থা “তুমাকং উপস্থায়ো মুসাবাদীপ্তি আহংস্থ। এবং 

অগ্রঃমপ্রঃং কলহং বড্যিংস্থ। 

৪। ততো বিনয়ধরো৷ ওকাসং লতিত্বা ধণ্মকথিকগ আপত্তি: 

অদণ্পনে উব্ধেপনীয়কম্মং অকাদি। ততে। পটঠায় তেসং পচ্চয়- 

'দায়ক। উপটঠাকাপি দ্বে কোটঠাসা অহেন্থং । ওবাদপটিগ্গাহকা 

তিব্ধূনিয়ো পি আরব্ধকদেবতাপি সন্দিটঠ সম্তত্তা আকাসটঠ! 
দেবতাপীতি, যাব ব্র্মলোকা! সবে পুথুজ্জনা দ্বে পব্ধ! অহেম্ং। 
চাতুম্মহারাজিকং আদিং কত্বা যাব অকণিটঠকভবনা পনীদং 

কোলাহলং অগমাসি | 

তিনি এইরূপ কহিলেন_- “এই বিনর়ধর পূর্বে “অনাপত্তিঃ বলিয়া, 

এখন বলিতেছেন "আপত্তি ৮ ইনি দেখিতেছি মিথ্যাবাী 1% 

তাহার! যাইয়া কহিলেন-- “আপনাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী |” 

এইবূপে পরম্পরের মধ্যে কলহ বদ্ধিত হইল। | 
৪ | অনন্তর বিনরধর সুযোগ পাইয়া, ধর্মকখিক আপতিকে আপত্তি 

ভ্তান করেন নাই, এই অজুহাতে তীহাকে উক্ষেপনীয় নামক দওকর্ধ 
প্রদান করিলেন। নেই হইতে তাহাঘের অন্নবন্তর দায়ক উপস্থাপকেরাও 

দুই ভাগ হইল । যে সকল তিন্ষুণী তাহাদের কাছে ধর্মোপবেশ গুনিতেন 

তান্তারাও ছুই তাগ হইলেন | তাহাদের রক্ষাকারী দেবতারাও ছুই পক্ষ 

অবলম্বন করিলেন । রক্ষাদেবতাদের বন্ধুবান্ধব আকাশস্ক দ্েবতারাও দ্বিধা 

সবিতক্ত হইলেন | ক্রমে ব্রদ্লোক পথ্যস্ত সকল পুগ্জনই ছুই পক্ষ হইলেন। 

চাতুম্মহারাঁজিক হইতে অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্যান্ত এই কোলাহল বিস্তার 

লাত করিল। 
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৫ | অথেকো অঞ্ঃতরো ভিব্ব, তখাগতং উপসংকমিত্বা 

উক্ধেপকানং ধশ্মিকেনেবায়ং কম্মেন উব্ধিতো, উন্িত্তানুবত্তকানং 
অধন্মিকেন কম্মেন উব্ধিক্তোতি লদ্দিং, 'উদ্ধেপকেহি বারিয়মানা- 
নম্পি চ তেসং তং অনুপরিবারেত্বা বিচরণভাবং আরোচেসি। 

* ৬ | ভগবা “সমগ্গা কির হোন্তুগতি দে বারে পেসেন্বা 

*নয়িচ্ছন্তি ভন্মে, সমগ্গা ভবিতুংগ্তি স্ৃত্বা ততিয়বারে “ভিনো 

তিজ্থ,সঞ্জবো, ভিন্নো ভিজ্ধুসঙ্ঘোপ্তি তেসং সম্ভিকং ঠন্বা উব্বে- 
পকানং উব্ধেপনে ইতরেলঞ্চ আপত্তিয়া অদ্নে আদীন্বং 

কথেত্বা পুন তেসং তখেব একসীমায় উপোসথাদীনি,অনুজানিতবা 

ভত্তগগাদীন্্ তগুনজাতানং আসনন্তরিকায় নিসীদিতব্বন্তি তত্তঙ্গে 

৫ | অনন্তর জনৈক ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া কহিলেন-- 

“বঞ্জনকারীরা বলিতেছেন-_- “ধর্মীছদারেই বজ্জন করা হইয়াছে ,* 

বর্তিতেরপক্ষদের বিশ্বাস * অধর্ধণানুদারে বর্জন করা হইয়াছে ।' বর্জকেরা 
বারণ করিলেও অপর পক্ষীয়ের তাহাকে নিগ্নাই চলিতেছেন 1” 

৬। তগবান ছ্ুইবার তাহাদিগকে বলিয়।৷ পাঠাইলেন -- «এক হও |” 

দ্রই বারই লোক ফিরিয়া আনিয়। বলিল-- “ভস্তে, তাহার। এক হইতে 

ইচ্ছা! করেন না 7 ইহা শুনিয়া তৃতীয়বারে 'গ্রবান বলিয়া উঠিলেন-_ 

ভিক্ষুসঙ্ঘ ভিন্ন হইল! ভিক্ষুসঙ ভিন্ন হইল !" ভগবান তাহাদের নিকট 

গিয়। বর্জনকারীদিগকে তাহাদের বর্জন কাষের কুফল এবং অপরপক্ষকে 

তাহাদের দোষ স্বীকার না! করার কুফল বুঝহিয়্াদিলেন। তীহার্রিগকে... 
আবার এবদীমায় উপোসথকর্্াদ্রি কুরিতে আজ্ঞা করিলেন | ভোজনশালায় 
ছুই পক্ষের তিক্ষুরদিগকে (আনস্তরিক ভাবে ) এক আসন অন্তর ভোঁজনাপনে 
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বত্তং ' পঞ্রগাপেত্বা “ইদানি ভগুনজাতা৷ বিহরন্তীপতি স্ুত্বা তথ 

গম্তা “অঙং ভিব্ধবে, মা ভগুনং৮তি আঁদীনি বত্বা “ভিব্থৰে, 

ভগুন, কলহ, বিগ্গাহ, বিবাদা নামেতে অনথকারকা, কলহুং, 

নিয় হি লটুকিকাপি 'সকুণিকা হখিনাগং জীবিতশ্য়ং 
পাপেসীগতি লটুকিক জাতকং কথেত্বা ্ণব্থবে, অমগ্গা হোখ, 

মা বিবদথ, বিবাদং নিআাযর় হি অনেকসহজ বটুকা জীবিভব্থয়ং 

পভ্তাঙি বট্টকজাতকং কথেসি। | ৃ 

৭। এবম্পি তেম্থ ভগবতো ধচনং অনাদিয়ন্তেন্ত অঞ্ঃতরেন ধন্ম- 

বার্দিন৷ তথাগতজস বিহেসং অনিচ্ছন্তেন “আগমেতু তন্তে ভগবা ধণ্ম- 

আমি, অপ্লোভককো ভন্তে ভগবা, দিটঠধন্মস্থখবিহারমনুযুতো বিহরতু, 

উপবেশন করিবার নিয়ম করিয়া দিলেন। ইহার পরেও শাস্তা 

শুনিতে পাইলেন_- "“ভিক্ষুরা এখনও ভিন্ন হইয়া আছেন |” তিনি 

ছাদের সেখানে গিয়| কহিলেন-_ “ভিক্ষগণ, নিশ্রয়োজন, ভিন্ন হইও 

না” ইত্যাদি বলিয়া পুনরায় কহিলেন-_ “ভিক্ষুগণ, ভেদ কলহ; 

বিগ্রহঃ বিবাদ এই সব অনর্থকর | কলহের জন্য চড়ই পক্ষীও হৃস্তীনাগের 

প্রাণনাশ করিয়াছিল ।” এই বলিয়। চড়ই জাতক কছিলেন--শাস্তা আবার 

কহিলেন-_'“তিক্ষুগণ, এক হও, বিবাদ করিও না; বিবাদের জন্য অনেক সহজ 

বর্তক নিধন প্রাপ্ত হুইয়াছিল।” এই বলিয়া তিনি ধত্রক জাতক কহিলেন । 

৭৭ এত বল সত্বেও তাঁহার! ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না, 

তখন একজন ধর্ম্ববাদী ভিক্ষু তথাগতের ক্লান্তভাব দেখিতে ইচ্ছ! ন৷ 

কারয়৷ কহিলেন-_“ প্রভু ভগবন্ ধর্মস্বামী, আপনি ক্ষাস্ত হউন, উৎকণ্ঠা বিহীন 

চিন্তে আপনার প্রত্যক্ষ ধন্প্রহথত সুখে অনুযুক্ত হইয়। শ্বচ্ছন্দে বাঁস করুন । 
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ময়মেতেন ভগুনেন কলছেন নিগাহেন বিবাদেন পঞরগারিজামাশ্তি 

বুত্তে অতীতং আহরি +- 
“ভূতপুৰদং ভিন, ৰারাপসিয়ং ব্রক্মদত্ডো৷ নাম কাসি- 

রাজা অহ্বোসী”তি ব্রহ্ষদত্েন দীঘীতিজ কোসলরপ্রে রজ্ভং 

অচ্ছিন্দিত্বা অগ্রাতকবেসেন নসন্তঙগ পিতুনো মারিতভাবঞ্চেব 
দবীঘায়ুকুমারেন অত্রনো জীবিতে 'দিন্নে ততো পটঠায় তেদং সমগ্গ 
ভাবঞ্চ কথেত্বা “তেসং হি নাম ভিব্ধবে, রাজানং আদিল্দগানং 

আদিয্সসানং এবরূপং খস্তিসোরচ্চং ভবিষ্পতিঃ ইধ খো তং ভিব্ধবে, 

সোতেথ ষ্বং তুমেহ এবং স্বাব্ধাতে ধন্মবিনয়ে পৰ্বজিতা সয়ান। 

খম] চ ভবেয়্যাথ সোরতা। চা”তি ওবদিত্বাপি নেয তে পমঙ্গে 

কাতুং সব্ধি। | 

আমর! তের, কলহ, বিগ্রহ ও বিবাদের ভাবই দেখাইৰ 1” এইরূপ 

বলিলে শান্ত! অতীত বিষয় আহরণ করিয়া কহিলেন £-- 

“হে তিক্ষুগণ, পুরাকালে বারাণসীতে ক্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজ ছিলেন” 

ইরূপে তিনি আরম্ভ করিয়া ব্রশ্গদত্ত কর্তৃক কোশল রাজ দীঘীতির রাজো- 

চ্ছেদ। কুমার দীঘায়ুর অন্ডাত বাস, তাহার পিতার নিধন ও তৎকর্তৃক 

কাশীরাজের জীবন রক্ষার পর হইতে তাহাদের মধ্যে মিলন ভাব ইত্যাি 

বিষয় বর্ণনা করিয়া কহিলেন--প্হে ভিক্ষুগণঃ তাহাদের ্ঠায় রাজাদেরও 

যদি বিনাদণ্ডে বিনাঅন্ত্রে এইরূপ ক্ষান্তি-সৌরাগ্চভাব হয়। এমতঁ স্থলে 

কি তিক্ষগণ তাহা! শৌভ1 পায় ? যেহেতু তোমর] এমন স্থ আখ্যাত 

ধন্ম-বিনয় সম্পর শাসনে প্রব্রজা। নিয়া ক্ষমাশীল ও সদয় ' হইবে 

এইরূপ উপদেশ দিয়াও তাহাবিগকে মিলাইতে গপারিলেন না । 
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৮ 1 সো তায় আবিগ্নবিহারতায় উক্ধটিতো! *অহং খে! ইরানি 

আকিপ্রো ছুষ্ধং বিহরামিঃ ইমে চ ভিব্ধু মম বচনং ন করোস্তি, 
বন্ন,নাহং এককোব গণমহা বুপকটেঠা। বিহরেয়্যং+তি চিন্তেত।. 
কোসম্িয়ং পিণুায় চরিত্বা অনপলোকেত্বা ভিক্ধ,সংঘং এককোব 

অন্তনে! পঞ্ঠচীবরমাদায় বালকলোণকারামং গন্তা তথ ভগুখেরজ 
' একচারিকবন্তং কথেত্বা পাচিনবংস মিগদায়ে তিন্নং কুলপুন্তানং 

সামগ্গিরসানিসংসং কথেত্বা যেন পারিলেয়্যকং তদবসরি | তত্রস্থদং 

ভগবা, পারিলেয়্যকং উপনিঙ্ায়: রব্পিতবনসণ্ডে ভদ্দসালমুলে 

পারিলেয়/কেন* হখিনা উপটঠহিয়মানে। ফাস্গুকং বঙ্জাবাসং বসি । 

৯ । * কোসন্বিবাসিনোপি খো উপাসকা বিহারং পরন্কা সথারং 

অপশান্তা “কুহিং ভন্তে; সথা”তি পুচ্ছিত্বা _- 

৮ | তিনি এইরূপ জনাকীর্ণ বাদে উৎ্কণ্ঠিত হইয়া কহিলেন--“আমি 

এখন জনসমাকীর্ণ হইয়া ছুঃখেই বাস করিতেছি, এই সকল: ভিক্ষুরা 

আমার কথা রাখিতেছে না, আমি নিশ্টয়ই দলছাড়া হইয়া একাকী থাকিব 1৮ 

ন্তিনি এইরূপ সঙ্কপ্প করিয়া কৌশহ্বীতে ভিক্ষাচরণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে 

অবলোকন না! করিয়াই নিজের পাত্র চীবর গ্রহণ করতঃ একাই বালক- 

লোণকারামে গেলেন । তথায় ভগ্ড স্থবিরকে একচারিক (রত সম্বন্ধে উপ- 

দেশ প্রদান করিয়া প্রা্ীন বংশ মৃগদায়ে কুলপুত্র ত্রয়কে মিলনের উপ- 

কারিতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া পারিলেয়্যক বনাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

সেইখানে. ভগবান পারিলেয়্যকের সমীপবর্তী রক্ষিত বনসণ্ডে ভত্রশালমূলে 
পারিলেয়্যক হস্তীদ্বারা সেবিত হইয়া স্থখে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। 

৯। কোৌশশ্বীবাসী উপাঁসকেরা বিহারে" যাইয়া শান্তাকে না. দেখিয়! 

লিজ্ঞানা করিলেন--“ভস্তে, শান্ত কোথায় ?” 

75 
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“পারিলেয়্যকবনসপ্ডং গতো”তি। ূ 
“কিং কারণা”তি ? 

“অমেহ সমগ্গে কাতুং বায়মি, ময়ং পনন সমগ্গা! অহুমহা”তি। 
“কিং ভস্তে, ুমেহ সম্থ,দস্তিকে পৰবজিত্বা তশ্মিং সামক্ষিং 

করোস্তে সমগ্গা নাহুবথা”তি ? 

“এবমাবুসো”তি। 
মনুজা_ “ইমে সখ,সম্তিকে পৰবজিত্বা তল্মিং সামগ্সিং করোন্ভেপি 

সমগ্গা! ন জাতাঃ ময়ং ইমে নিআয় সথ্থারং দটঠং ন লতিমহ, 

ইমেসং নেব আসনং দাম ন অভিবাদনাদীনি করিজগামা্তি । 

১০1 তে ততে৷ পটঠায় তেসং সামীচিমত্তম্পি ন করিংস্থ | 

তে অগ্পাহারতায় স্জমানা কতপাহেনেব উজুকা হুস্থা 

“পারিলের়্য বনে গিয়াছেন।” 

“কেন?” 

“আমাদিগকে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমর! মিলিত হই নাই |” 

"তস্তেঃ আপনারা শীস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া তিনি মিলাইতে 

চাহিলেও আপনার মিলিলেন ন1?* 

"এইরূপই আবুম।” 

 মনুুষ্োরা। কহিল--“এই ভিক্ষুরা শ্রাস্তার নিকট প্রব্রজিত হইয়া, 

তিনি যিলাইতে চেষ্টা করিলেও মিলিলেন না, আমরা ইহাদের জন্য 

শান্তার দর্শন লাভে বঞ্চিত; ইহাদ্িগকে বসিবার আসনও দিব না, অভি- 

বাদনাদিও করিব ন1।” সস 

১*। সেই হইতে তাহার! ভিক্ষুদদের সেবা সৎকার পর্যাস্ত করিল না । ভিক্ষুর 

অল্লাহার হেতু শুকাইতে লাগিলেন, তাহার! অল্প দিনের মধ্যেই উদ্ভু হইয়া 
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অঞ্রঃমপ্রঃং অচ্চয়ং দেলেত্বা খমাপেত্বা “উপাসকা, ময়ং সমঙ্গা! 

জাতা, তুম্হে পি নে পুরিমলদিসা হোথা”তি আহংস্থ । 

“খমাপিতো পন বো ভন্তে, সথাতি £ 

“ন খমাপিতো৷ আবুসো”তি । 

“তেন হি সথারং খমাপেখ, নখ, খমাপিতকালে ময়ম্পি 
তুমহাকং পুৰবসর্দিসা ভবিআমা”তি । | 

তে অন্তোবজতাবেন সথ্থ সম্ভিকং গন্তং অবিসহস্তা হুব্ধেন তং 

অন্তোবজ্সং বীতিনামেস্থং 4 সা পন তেন হখ্িন। উপটঠহিয়মানো 

নৃখং, বমি । 

১১। সোপি হি হখ্িনাগো গণম্পহায় ফাল্ুবিহারণ্যায়েব 

তং বনসণ্ুং পাবিসি । 

পরস্পরের মধ্যে দোষ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহিলেন | ক্ষমা! চাহিয়। 

উপাসকগণকে কহিলেন_প্হে উপাসকগণ, আমরা মিলিত হইয়াছি, আপ- 

নারাও পূর্বের স্তায় হউন।” | 

প্ভন্তে, শান্তা আপনাদ্দিগকে ক্ষমা! করিয়াছেন কি ?” 

“না, ক্ষমা করেন নাই। 'আবুম 1” 

“তাহা হইলে শান্তার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা! করুন; শান্তা ক্ষমা করিলে 

আমরাও আপনাদের নিকট পূর্ব সদৃশ হইব।” 

অস্তবর্ধ হেতু তাহারা শান্তার নিকট বাইতে দাহস করিলেন না। 

ছুঃখের,সহিত সেই মধ্যবর্ধা অতিক্রম করিলেন। শাস্ত। কিন্তু সেই হস্তীর 

সেবা-শুশ্রযায় স্থুখে বাস করিতে লাগিলেন। | 

১৯) সেই মহাহস্তীও দল ছাড়া হইগ্লা সুখে বাদ করিবার জন্গই 
সেই বনগহনে প্রবেশ করিল। | 
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যথাহ-_- “অহং খো আকিপ্রো বিহরামি হথ্ীহি, হখিনীহি 

হত্িকলভেহি হখিচ্ছাপেহি, ছিন্নগ্লানি চেব তিণানি খাদামি? 

ওতগ্গোতগ্ঞ্চ মে সাখাভঙগং খাদস্তি, আবিলানি চ [নীরানি ্ 

পিবামি, ওগাহস্তঙ্গ চ মে উত্তিত্র হখিনিয়ো কায়ং উপনিঘং- 

সন্তভিয়ো। গচ্ছন্তি, য়ন্স,নাহং একোব গণমহা বুপকটেঠা বিহরেয়্যংগতি । 
১২ । অথ খো সো হখিনাগো যুথা অপদ্ষম্ম য়েন পারিলেয়্যকং 

রব্ধিতবনসণ্ডং ভদ্দসালমূলং যেন ভগবা তেনুপসংকমি উপসংকনি সা 

পন ভগবস্তং বন্দিত্বা ওলোকেন্তো অগ্রন্ং কিঞ্ি অদিস্বা, ভদ্দ- 

সালমূলং পাদেন পহরন্তেো তচ্ছেত্বা সোণ্ডায় সাখং গহেত্ধা। 

সল্মভি্ভ। ততো! পটঠায় সোগুার ঘটং গহেত্বা পানীয়ং পরি- 
তোন্রনীয়ং উপটঠপেতি, উগেহাদকেন অথেসতি উণেহাদকং 

যথা বলা হুইয়াহে-_ “আমি হস্ত, হস্তিনী, হস্তী-বালক ও হস্তী-শিশু 

দকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নাস করিতেছি, তাভাদের হিন্নাগ্রতুণ খাইতে 
হইতেছে, আমার ভাঙ্গা ডালপালা তাহারা খাইয়া ফেলিতেছে, ঘোলাজল 

প্রান করিতে হইতেছে, আান করিয়া উঠিবার সময় হস্তিনীসকল গা 

ধবসিরা চলিয়া যাইতেছে, আমি দল হইতে পৃথক হইয়া একাকীই বাদ 

করিব।” 

১২। অনন্তর সেই হস্তীনাগ দল হইতে বাহির হইয়া পারিলেয়/ৰনে 

রক্ষিত ঘনবনাংশে, ভদ্রশাল বৃক্ষের মুলে বথায় ভগবান বিহরণ করিতেছে 

তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া! ভগবানকে বদনা করিল। তথায় 

অবলোকন করিয়া অন্য কিছু দেখিতে না পাইয়া ভদ্রশাল বুশের পাঁদিদেশ 

পায়ের দ্বারা প্রহার করত সমান করিয়া দিল।  শুণ্ডের দ্বারা শাখা লইয়া 

 মম্মার্জন (পরিষার ) করিল । সেই হইতে শুগ্ডের দ্বারা ঘট লইয়া 

পানীয় ও পরিভোগ্য জল আনিয়ী দিত, গরম জলের, প্রয়োন্ধন হইলে 
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পটিয়াদেতি ! কথং ? হথেন কটঠালি ঘংসিত্বা অঞ্গিং পাতেতি, তথ 

দারূনি পব্ধিপন্তড্রো জালেতা তখ তথ পাসাণে পচিত্বা দারুখগুকেন 

পৰটেত্বা পরিচ্ছিন্নায় খুদ্দকসোগ্ডিয়ং খিপতি, ততো! হথং ওতারেত্বা 

উদকগ্ তত্তভাবং জানিত্বা গন্তা সথারং বন্দতি। সথা “উদকং 

তে তাপিতং পারিলেয়্যাতি বত্বা তথ গল্কা নহায়তি। অগজ 
নানাবিধানি ফলানি আহরিত্বা দেতি। ূ 

১৩। যুদা পন সথ্থা গ্রামং পিণায় পবিসতি, তদা পথ, 

পত্তচীবরমাদায় কুন্তে পতিটঠাপেত্বা সখারা সদ্ধিং যেব গস্ছতি, 

স্থা গামৃপচারম্পত্বা “পারিলেয়া, উতো। পটগায় ত্বং গন্থং ন 

সন্ধা” আহ্র মে পত্তচীবরং”তি আহরাপেত্া গামং পবিসতি । 

সো! পি, য়াব সথ্চ নিধ্থনণা তথেব ঠঙ্বা সং আাগননকালে 

জল গরম করিয়া দিত। কি প্রকারে? শুগ্ডের দ্বারা কাঠ ঘর্ষণ করির। 

অপ্রি উৎপাদন করিত, তথায় কাষ্টনমূহ প্রক্ষেপ করিয়া অগ্নি জ্বালিত, 

তথায় তথায় পাঁবাণ খগুসমূহ উত্তপ্ত করিয়া তাহ! কাষ্টথগ্ডের দ্বারা 

উপ্টাইয়া ক্ষুদ্রকূপে ক্ষেপণ করিত, তৎপর শু অবতরণ করাইয়া জলের 

তপ্তভাব পরীক্ষা করিত) তগ্ততাব জানির়া, যাইয়া শাস্তাকে বন্দনা করিত | 

তখন শান্ত জিজ্ঞাসা করিতেন-- "পারিলেয়্য, তোমার জল গরম করা 

হইয়াছে কি ?” এই বলিয়া তথায় যাইয়া স্নান করিতেন । অতঃপর 

ভগবানের জন্য নানাবিধ কল আহরণ করিয়া দিত | 

১৩। যখন শান্তা গ্রামে পিগুপাত করিতে প্রবেশ করিতেন, তখন 

হস্তী শান্তার পাত্রচীবর লইয়া কুস্তোপরি স্থাপন করতঃ শাস্তার সঙ্গেই 
যাইত । শান্তা গ্রামের উপচার সীম! সম্প্রান্ত হইয়া কহিতেন--- "*পারি- 

লেয়য) রঃ পর তুমি আর যাইতে পান্িবে না, আমার পাত্রচীবর আমাকে 

দাও 1” শর্ত পাত্রচীবর লইয়া গ্রামে প্রুবেশ করিতেন । সতী শান্তার 

নিক্মণ অবধি সেই স্থানেই স্থিত থাকিত | স্টাহার প্রত্যাবর্তন নময় 



১১৮ 1. ধন্মপদট্ঠকথা  [(১াষমক 

পচ্চ্ঞমনং কত্বা পুরিমনয়েনেব পত্রচীবরং গহেত্বা বসনটঠানে 
ওতারেত্বা বত্তং দ্লেত্বা সাখায় বীতি। রত্তিং বাল্মিগপরিপস্থ 

নিবারপত্থং মহন্তং দণ্ড সোগ্ায় গহেত্বা সারং রব্ধিঙামী”তি যাব 
অরুণুগ্গমনা বনসগুল্প অস্তরন্তরে বিচরতি। 

১৪ । ততো পর্টঠায়েব কির সো বনসণ্ো প্রব্থিতবনসণ্ডো” 
মাম জাতোতি। অরুণে উগ্গাতে মুখোদকদানং আদিং কৰা 
তেনেব উপায়েন সব্ববন্তানি করোতি। 42 

05৫1 অথেকো। মন্ধটো তং হশ্িং উটঠায় সমুষ্টঠায় 
পিবসে দিবসে তথাগতঙ্জ আভিসমাচারিকং করোস্তং দিস্বা 
*অহম্পি কিঞ্চিদেব করিজামী”তি বিচরন্তো একদিবসং নিশ্ম- 
ব্ধিকং দগুডকমধূং দিশ্বা দণ্ডকং ভর্জগিত্বা দণ্ডকেনেব' সদ্ধিং 

আগুবাড়াইয়া৷ লইত ও পূর্বের ন্টার পাত্রচীবর গ্রহণ করিত, তাহ! বাসন্থানে 

নামাইয়া রাখিয়া! ব্রতসম্পা্নের পর শাখারদ্ারা বাতাস দ্বিত। রাত্রে 

হিংশজন্তর উপদ্রব নিবারণের জন্ত শুণ্ডের দ্বার বৃচত্দণ্ড গ্রহণ করিয়া 

“শাস্তাকে রক্ষা করিব* এই মনে করিয়া অরুণ উদয় পর্যাস্ত ৰনগহনের 

অন্তরাস্তরে বিচরণ করিত । | 

১৪ । সেই হইতে সেই ঘনবনাংশের নাম হইল “রক্ষিতবনসণ্ড।” 

হস্তী অরুণ উদ্নয়ে' মুখ ধুইবার জলাদি করিয়া সমস্ত ব্রত প্রতিব্রত একই 

নিয়মে সম্পাদন করিত । | 

. ৯৫। অনস্তর একটি বানর সেই হস্তীকে প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে তথা- 

গতের ব্রত-প্রতিব্রত সম্পাদন করিতে দেখিয়! চিন্তা করিল-_-“আমিও 
কিছু করিব।” বিচরণ করিতে,করিতে একদিন কোন এক দণ্ডে মক্ষিকা 
বিহীন এক মৌচাক দেখিতে পাইল। সেই ওটি ভাজিয়। দণ্ড সহিতই 

কি 
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মধুপটলং সম্থ সম্তিকং আহরিত্বা কদলিপত্তং ছিন্দিত্বা তখ ঠপেতবা 

অদাসি | সথ্থা গণিহ। ম্ধটো। “করিজতি নুখো পরিভোগং ন 

করিস্ঞাতী'তি ওলোকেস্তো গহেত্বা নিসি্নং মিন্বা। কিন্,খো?তি চিন্তেদ্বা 
দগুকোটিয়ং গহেত্বা পরিবত্তেত্বা উপধারেন্তে! অগুকানি দিস্বা তানি 
সনিকং অপনেত্বা অদামি। সথা পরিভোগমকাসি। সো তুটঠমানসো, 

তং তং সাখং গহেত্ নচ্চন্ভো। অটঠামি। অথজ গহিতসাখাপি 
অকন্তসাথাপি ভিড্জি | সো একম্মিং খাণকমণ্থকে পতিতা 

নিব্বদ্ধগত্তে! স্থরি পসম্েনেব চিত্তেন কালং কতা তাবতিংস 
ভবনে তিংস্য়োজনিকে কনকবিমানে নিব্বত্তি ঃ অচ্ছরাসহজপরি- 

বারো 'অহোসি। 

মৌচাকখান! শান্তার নিকট লইস্া আসিল। একখণ্ড কদলী পত্র ছ্িড়িয়! 

পত্রের উপর তাহ। স্থাপন করিয়া শান্তাকে প্রদংন করিল। শান্ত তাহ! 

গ্রহণ করিলেন। “শাস্তা পরিভোগ করিবেন কি-না” এই চিস্তা করিয়া 

বানর চাহিয়! রহিল। বানর দেখিল শান্ত! তাহা লইয়া! কেবল বসিয়া 
আছেন | “তাহার কারণ কি চিন্ত। করিয়া দণ্ডের প্রাস্তভাগ গ্রহণ 

করিয়া মৌচাকখান। উপ্টাইয়। থধেখিল। তথায় দেখিতে পাইল মক্ষিকার 

ডিস্ব রহিয়াছে । গন্বর ডিম্বগুলি বিদুরিত করিয়! প্রদান করিল। শান্ত! 

মধু পান করিলেন। তাহাতে বানর অতিশয় সহ হইয়া শাখা হইতে 

শাখান্তর গ্রহণ করিয়া নাচিতে লাগিল। অতঃপর তাহার গৃহীত ও 

আক্রান্ত শাখা ভগ্ন হইল। সে এক স্থাণুর € গোজার) উপর পড়িল, 

তাহাতে শরীর বিদ্ধ হইল। এই আকন্মিক বিপদে তাহার মৃত্যু ঘটিল। 

মৃত্যুকালীন শান্তার প্রতি প্রসন্ন চিত্তে মরিয্লা তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন 

বিভ্ৃত কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। . তথা সহত্র অগ্দর! পরিবৃত হইয়াছিল । 
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১৬) তথাগতঙ্ল তথ হখিনাগেন উপট্ঠিয়মানন্ভ বসনভাবে। 
সকল জন্ুদীপে পাকটো অহোসি। সাবখিনগরতো অনাথপিখিকো 

বিসাখা মহাউপাসিকাতি এবমাদীনি মহাকুলানি আনন্দথেরজ 
সাসনং পহিণিংস্থ--“জ্থারং নো ভন্তে, দঙ্গেখা”তি । দিসাবাসিনো 
পি পঞ্চসতা ভিব্ধ, বুখবঞ্জা আনন্দখেরং উপসংকমিত্বা “*চিরআতা 
নো আনন্দ, ভগবতো সম্মুখা ধশ্মি কথা । সাধু ময়ং আবুসো 

আনন্দ, লভেয়্যাম ভগবতো সম্মুখ ধশ্মিং কথং 'সবণায়া”তি 
য়াচিংস্থ। থেরো। তে ভিব্ধ্ আদায় তখ গন্তা “তেমাসং এক- 

বিহারিনো তথাগতত্ সন্তিকং এত্রকেহি ভিক্থ হি সদ্ধিং, উপসঙ্কমি মং 

অমুস্তস্তি” চিন্তেত্বা তে ভিব্ৰ্. বহি ঠপেত্বা এককেো। 'সগারং 

উপসঙ্কমি | 

:১৬। তথাগত পারিলেয়যবনে অবস্থান করিতেছেন, তস্ভীনাগ তাহার 
সেবা-শুশ্রযা করিতেছে, এই কথা গমস্ত কতম্বববীপে প্রচার হইয়াছিল । 

শাঁবস্তী নগর হইতে অনাথপিস্ডিক, মহাউপাদিকা বিশাখা ও এইরূপ সন্্ান্ত 

বংঘীয় উপাঁসক উপাপিকার। আনন্দ স্থবিরের নিকট নংবাদ পাঠাইলেন__ 

তদ্তে। আমাদিগকে শান্তাকে দেখান” বর্ধাবাদের পর ননাদিকবাসী 

পাচশত ভিক্ষু আনন্দ স্ঘবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বাচ্ঞা করিলেন-- 

“আআযুক্সান আনন্দ, আমরা থে ভগবানের নিকট ধশ্ব শুনিয়াছিঃ বহু দিন 

পৃর্ধে ; আবুস গাানন্দ। আমরা তগবানের মুখে ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করি। 

স্থবির সেই ভিক্ষগণকে লয়! তথায় উপস্থিত হইলেন। “তথাগত তিন 
মান যাবৎ একাকী বিহরণ করিতেছেন, হঠাৎ এতজন ভিক্ষুর দহিত সাহার 

সম্মুখীন হওয়া অবুর্তিক্কর” এই চিন্তা করিয়! সেই ভিগ্ষু্দিগকে বিদেশে 

রাখিয়। একাকী তথাগতের সন্ধুরখীন হইলেন 
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১৭। পারিলেয়্যকো তং দিম্বা দগ্ুমাদায় পব্ধন্দি। সথ্থা 
ওলোকেত্বা .গঅপেহি পারিলের্যক, মা বারয়ি, বুদ্ধ,পটঠকো। 
এসো”তি আহ। সো তণ্খেব দণ্ডং ছডেডস্থা পত্তরচীবর পটিগাহণং 

আপুচ্ছি | থেরো ন অদ্বাসি। নাগো “নচে উগ্চাহিতবত্তে। 

ভবিষ্গাতি সখ, নিসীদনপাসাণফলকে পরিব্ধারং ন ঠপেতী”তি, 

চিন্তেসি। থেরো পত্তচীবরং ভূমিয়ং ঠপেসি। “বস্তসম্পন্নাহি 
গরূনং আসনে বা সয়নে বা অত্তনো পরিষ্থারং ন ঠপেস্তি + 
থেরো সথারং বন্দিত্বা একমন্তং নিসীদি। সগ্থা “এককোব 

আগতোসী”তি পুচ্ছিত্বা পঞ্চসতেহি ভিব্থুহি সন্ধিং 'আগতভাবং 

ত্বা “কহং' পন তেশতি বসা 

পতুমহাকং চিতভং অজানন্তে। ৰহি ঠপেত্বা আগতোমনহীপতি 

বুত্তে--পক্কোসাহি নেগতি আহ। 

১৭। পাৰ্িলেয়্য হস্তী স্থবিরকে দেখিস দণ্ড লইর1 অগ্রসর হইল । 

শান্তা অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন--“পারিলেয়য, আদিতে দাও, বারণ করিও 

না, এই ভিক্ষু বুদ্ধোপস্থায়ক |” হস্তী সেই স্থানেই ঘও ছাড়িয়া পাত্র- 

চীবর গ্রহণের আকার দেখাইল।. স্থবির দিলেন না। হস্তী চিন্তা 

করিল-_“ইনি যদি ব্রত সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হনঃ তাহ! হইলে শাস্তা বসিবার : 

পাধাণ-ফলকে পাত্র-চীবর রাখিবেন না” স্থবির পাত্র-চীবর ভূমিতে 

স্লাখিলেন। প্ত্রত দম্পন্দের। গুরুর আসনে বা শয্যার উপর নিজদের কোন 

জিন্ঘি রাখেন ন1।” স্থবির শাস্তাকে বন্দনা করিয়। একপ্রান্তে বসিলেন। 

শান্তা জিজ্ঞান্া) করিলেন--““একাই আসিয়া কি 1৮ পাঁচশত ভিক্ষুর সহিত 

আগমনের কথা শুনিয়া শান্ত! পুনঃ জিজ্ঞাস করিলেন--পতাহারা! কোথায় 1” 

“আপনার চিত্ত ন! জানিরা .বহিদ্দেশে রাখি আদিয়াছি।” স্থবির 

এইরূপ বলিলে শান্তা তাহাকে আদেশ দিলেন__ “তাহাদিগকে ডাক ।” 

36 



১২২ | ধম্মপদট্ঠকথা! [১ ষমক 

থেরো তথা অকাসি। 
১৮। সথা ভেহি সব্ধিং পটিসম্থারং কন্থা তেহি ভিব্ধুহি 

“ভস্তে ভগবা হি বদ্বন্ুকুমালো চেব খত্তিয়নুকুমালো চ, তুম্হেহি 
তেমাসং এককেহি তিটঠস্ভেহি নিসীদস্ভেহি চ ছুক্করং কতং, বস্ত- 
পটিবস্তকারকোপি মুখোদকাদি দায়কোপি নাহোলি মঞ্রেষতি 

বুক্তে «ভিক্ধবে, পারিলেয়্যকহখ্খিনা মম সব্বকিচ্চানি কতানি ; 

এবরপং হি সহায়কং লতন্তেন একতো বসিতুং যুস্তং অলভস্তন্স 

একচারিকভাবোব সেয়্যোগ্তি বত্বা ইমা নাখবগ্গে তিলো 

গাথা অভাসি ? 

“সচে লভেথ নিপকং সহায়ং সদ্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং, 
অভিভূয়্য সব্বানি পরিষ্য়ানি চরেয়্য তেনত্ত মনো! সতীম1 1৮ 

স্থবির তিক্ষ্দিগকে ডাকিলেন। 

১৮1 শাস্ত। তাভাদের সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিলেন। অতঃপর 

সেই ভিক্ষুরা কহিলেন--“ভস্তে ভগবন্' বুদ্ধ স্থকুমার, ক্ষত্রিয় সুকুমার ; 

আপনি তিনমাস যাৰৎ একাকী অবস্থান করিরা ছুঃখ পাইয়াছেন। ব্রত- 

প্রতিব্রত সম্পাদক ও মুখ ধুইবার জলাদি পর্যস্ত দিবার লোক ছিল না 

বোদু হয়!” ভিক্ষুরা এইরূপ কহিলে ভগবান কহিলেন £-- 

"হে ভিক্ষুগণ, পারিলেয়্য হস্তী আমার সর্বকান্ধ সম্পাদন করিয়াছে) 
এইরূপ বন্ধু লাঁভীর একত্রে বাস করা উচিৎ। যে লাভন! করে তাহার 
একাকী থাকাই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া ভগবান নাগবর্ণে এই তিনটি গাথ! 

ভাষণ করিলেন ₹-- 

“যদি তুমি কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান, 

সহযাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান। 
পরাজিয়! সর্বশয় সম্ভোঘ যনেতে, . 

স্বতিমান সুখী হয়ে পারিবে থাকিতে |» 
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“নো চে লভেথ নিপকং সহায়ং সন্ধিং চরং সাধু বিহারি ধীরং, 
রাজাব রটঠং বিজিতং পহায় একোচরে মাতঙ্গরপ্রে্ব নাগো।” 

“একল চরিতং সেয়্যো নখি বালে সহায়তা 

একোচরে ন চ পাপানি কির 

অপ্লোজ.কেো মাতঙরঞ্রেব নাগোশতি | 

.গাথাপরিয়োসানে পঞ্চসতাপি তে ভিব্ধু অরহত্তে পতিটঠহিংস্থ । 

* ১৯ 1 অনন্দখেরো। অনাথপিপ্ডিকাদীহি পেদিতং সাসনং 

আরোচেত্বা ণভন্তে, অনাথপিপ্ডিকপমুখা পঞ্চ অরিয়সাবক কোটিয়ো 
তুমহাঝং আগমনং পচ্চাসিংসন্তী”গতি আহ। 

প্যগ্ভপি না কর লাভ বন্ধু প্রজ্ঞাবান, 

_ সহ্যাত্রী, সদাচারী আর জ্ঞানবান। 

রাজ। যথা রাজ্যত্যজি একাৰী বিচরে, 

অরণো মাতঙ্গহস্তী যেরূপ বিচরে। 

একাকী করিলে বাস শ্রেয়ঙ্কর ভয়, 

মূর্খসহ বাদে কভু উপকার নয় | 

একাকী করিবে বাস-- 

ন1! করিবে পাপ আচরণ, 

অরণ্যে মাতঙ্গ যথা-_ £ 

নিরাসঙ্গ হয়ে তথা কর বিচরণ ।” 

গাথা বলা শেষ হইলে সেই পাঁচশত ভিক্ষু অরহতফল প্রাপ্ত হইলেন । 
১৯। আনন্দ স্থবির অনাথপিগ্ডিকাদির দ্বারা প্রেরিত সংবাদ ভগবানের 

সমীপে নিবেদন করিলেন--“প্রভু অনাথপিপ্ডিক প্রমুখ পাচ কোটি আধ্য 

শ্রাক আপনার আগমন প্রত্যাশ। করিতেছেন” 
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সথা-_“তেনহি গণহাহি পত্তচীবরংস্তি। 
পত্তচীবরং গাহাপেত্বা নিষ্থমি ৷ নাগো গন্তা মঞ্গে তিরিয়ং 

অটঠাসি। “কিং করোতি ভন্তে, নাগোশতি ? 

“তুমহাকং ভিব্থবেঃ ভিব্থং দাতুং পচ্চাসিংসতি। দীঘরত্তং 

খো পনায়ং মযহং উপকারকো॥ নাজ চিত্তং কোপেতুং বষ্টতি, 
নিবত্তথ ভিব্ধবে”তি | 

২০। সঙ্থা ভিব্ধ, গহেত্বা নিবন্তি, হখীপি, বনসণ্ডং পবি- 

সিত্বা পনসকদলিফলাদীনি নানাফলানি সংহরিত্বা রাঁসিং কা পুন 

দিবসে ভিব্ধ্নং অদাসি। পঞ্চসতা ভিব্ধ্, সব্বানি খেপেতুং 

নাসব্ধিংস্থ। ভন্তকিচ্চপরিয়োসানে সথা পত্তচীবরং গৃহেত্বা নিব্ধমি। 
নাগো ভিব্ধুনং অন্তরস্তরেন গন্তা স্,পুরতো ভিরিয়ং অটঠাসি। 

শান্তা কহিলেন-_পতাহা হইলে পাত্রচীবর গ্রহণ কর।” 
শান্ত! পাত্রচীবর গ্রহণ করাইয়া বাহির হইলেন। হৃস্তী যাইয়া পথে 

প্রস্থাকারে দীড়াইল। ভিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞানা করিলেন £-_ 

“ভস্তে, হস্তী এরূপ করিতেছে কেন ?” 

“ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে ভিক্ষা! দিবার ইচ্ছ! করিতেছে । এই হস্তী দীথ 

দিন আমাৰ উপকার করিয়া আসিতেছে, ইহার চিত্তে ছুংখ দেওয়া 

উচিৎ হইবে নী। তোমরা সকলে নিবৃত্ত হও ।* 

২০। শান্তা ভিক্ষুগণ নহ নিবৃত্ত হইলেন। হৃস্ভী বনগহনে প্রবেশ করিয়। 
কাঠাল ও কদলী ফলাদি বিবিধ ফল সংগ্রহ করিয়া রাশিকৃত করিল। 
পরদিন তাহা ভিক্ষুদিগকে প্রদান করিল। পাঁচশত ভিক্ষু তাহা খাইয়া 
শেষ করিতে পারিল না। ভোজন কাধ্য শেষ করার পর শাস্তা পাত্র- 

চীবর গ্রহণ করিয়া নিক্রমণ করিলেন। হস্তী তিক্ষুদের অন্তরাস্তরে যাইসা 

শান্তার পুরভাঁগে প্রস্থাকারে স্থিত হইল। 
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“কিং করোতি ভন্তে, নাগোশতি £ 

“অয়ং ভিব্থবে, তুম্হে পেসেত্বা মং নিবন্ডেতী”তি। 

অথ নং সথা-“পারিলেয়্য, ইদং মম অনিবত্তনীয়গমনং, 

তব ইমিনা অন্তভাবেন ঝানং বা বিপজানং বা মগ্ফলং বা নথি, 

তিটঠ ত্বং”তি আহ । ্ 
তং স্ত্বা নাগো মুখে সোওং পন্থিপিত্বা রোদন্তো পচ্ছতো 

প্রচ্ছতো অগমাসি। সো হি সথারং নিবন্তেতুং লভস্তো তেনেব 

নিয়ামেন যাঁবজীবং পটিজগ্োয়্য । সা পন গামুপচারম্পত্বা 

“পারিলেয়্য, ইতো পটঠায় তব অভূমি, মনুআবাসো সপরিপন্থো, 

তিটঠ তি" আহ। সো রোদমানো তথেব ঠত্বা সথরি চব্ধ,- 

পথং বিজহন্তে বিজহন্তে হৃদয়েন ফলি, তেন কালং কত্বা স্থরি 

“ভস্তে, হস্তী কি করিতেছে ?” 

“ভিক্ষুগণ) তস্তী তোমাদ্দিগকে পাঠাইগ়া আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে ।” 

অতঃপর শাস্তা হস্তীকে সন্ধোধন করিয়া কহিলেন-_-“পারিলেয়্য, ইভ 

আমার অনিবর্তনীয় গমন। তোমার «ই জন্মে ধ্যান, বিদর্শন বা মার্মকল 

কিছুই লাভ হইবে না? তুমি স্থিত হও |” 

তাহা শুনিঘ। মহাহস্তী মুখে শ্তগড প্রবেশ করাইয়া রোদন করিতে 

করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। হৃস্তী শাস্তাকে নিবৃভ্ভ করিতে 

পারিলে, সেই নিয়মে যাবজ্জীবন নেব! পূজা করিত। শাস্তা গ্রামের উপাচাব 

সীম। 'প্রাপ্ত হইয়া হস্তীকে কহিল--পপারিলেয়্য, এই হইতে তোমার অভ্ুমি, 

লোকালয় তোমার পক্ষে বিপদ স্ছুল, তুমি আর আসিও না।” সেরোদন 

পরায়ণ অবস্থায় তথায়ই স্থিত থাকিয়া শাস্তা চক্ষুপথের অন্তর্ধানের সঙ্গে 

সঙ্গেই তাহার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইল । ইহাতে তাহার দৃত্যু ঘটিল। শান্তার প্রন 
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পসাদেন তাবতিংসভবনে তিংসয়োজনিকে কনকবিমানে অচ্ছরা- 

সহমন্থে নিৰ্বত্তি। পারিলেয়্যক দেবপুত্বো য়েবঙ্গ নামং অহোসি। 

২১। সখাপি অনুপুব্বেন জেতবনং অগমাসি। কোসম্বকা 

ভিব্ধ, সখা কির সাবখিং আগতোতি ন্ুত্বা সথারং খমাপেতুং 

তথ অগমংসু। কোললরাজা তে কির কোসন্বিকা ভগুনকারকা 

ভিন্ধ্ আগচ্ছন্তীতি সবত্বা সথারং উপনঙ্কমিত্বা “অহং ভত্তে, 
তেসং মম বিজিতং পবিসিতুং নদল্লামীগতি আহ। 

“মহারাজ) সীলবস্তা তে ভিব্ধু$ কেবলং অপ্রথমণ্রং বিবাদেন 

মম বচনং ন গণিহংসু, ইদানি মং খমাপেতুং আগচ্ছন্তি, অগ- 
%14- 

চ্ছন্ত মহারাজা ত। 

প্রন্নত। হেতু তাবতিংদ স্বর্গে ত্রিশ বোজন বিশস্বত কনকবিমানে 

সহল্র দ্েববালার মধ্যে উৎপন্ন হইল। তাহার নাম.লইল “পারিলের়্য- 

দেবপুত্র+ | 

২১ শাস্তা অনুক্রমে জেতবনে উপস্থিত হইলেন। কৌশশ্বীবানী ভিক্ষুর' 

শুনিতে পাইলেন শান্তা আবস্ভীতে আসিফ়াছেন। ত্ৰা্ছারা এই সংবাদ 

শুনিয়া শান্তার নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিবার জন্ঠ তথায় উপস্থিত হইগেন। 

কোশলরাজ শুনিলেন যে কৌশস্বীবানী সেই ভেদকারী ভিক্ষুরা আমিতেছেন। 

রাজ। এই সংবাদ শুনিরা শাস্তার নিকট উপস্থিত হুইয়া কহিলেন--“ভস্তে, 

আমি তাহাদিগকে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দ্রিব না।” ৫ 

“্মহারাজ। সই তিক্ষুর! শীলবান, কেবলমাত্র তাহাদের পরস্পরের 

বিবাদ হেতু আমার কথা গ্রহণ করে নাই। তাহারা এখন আমার ' নিকট 

ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আসিতেছে, তাহারা আস্থক মহারাজ 1” 
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অনাথপিখ্িকোপি--“অহং তেসং বিহারং পবিসিতুং ন 

দল্তামী”তি বত্বা তথেব ভগবত। পটিব্বিত্তো তুণ্হী অহোসি। 
২২। সাবখিয়ং অনুগ্পত্তানং পন তেসং ভগবা একমন্তে 

বিবিত্তং কারাপেত্বা সেনাসনং দাপেসি।, অগ্রে্ ভিব্ধ্ তেহি 

সন্ধিং নেব একতে! নিসীদস্তি ন তিটঠস্তি। আগতাগতা সত্তারং" 

পুচ্ছন্তি--কিহং ভন্তে, ভণগ্ডনকারকা কোসম্বকা ভিব্ধ্”তি ? : 

... সথাএতেশতি দজেতি । 
তে_“এতে চ এতে কিরা”তি আগতাগতেহি অন্গুলিয়। 

দজিয়মান! লজ্জায় সীসং উব্থিপিতুং অসন্কোস্তা ভগবত পাদ- 

মূলে মিপভ্ভিত্বা ভগবস্তং খমাপেন্থং। 

২৩ । সথা-“ভারিয়ং বো ভিব্থবে, কতং$ তুমেহ নাম 

অনাথপিগ্ডিকও আসিয়! ভগবানকে কহিলেন--“আমি তাহাদিগকে 

বিহারে প্রবেশ করিতে দিব না।” ভগবান পূর্বের স্থার প্রত্যাখ্যান করিলে 

তিনিও নীরব হইলেন। 

২২ | ভগবান শ্রাবন্তী সম্প্রাপ্তে সেই ভিক্ষুগণকে এক প্রান্তে অবকাশ 

করাইয়া শয়নাসন নেওয়াইলেন। অন্যান্ত ভিক্ষুরা তাহাদ্দের সহিত একজে 

উঠা-বপ! করিলেন না। আগতাগতেরা শাস্তাকে ভিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন 

“ভস্তে, ভেদকারী কৌশহ্বীবাসী ভিক্ষুরা কোথায় ?” 

ম্াস্তা তাহাদিগকে দেখাইয়া! দিয়া বলেন__“ইছার!।” 

“ইহারা, ইহারাই৮* এই বলিয়। তাহাদিগকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইতে 

লাগিল।" এই লঞ্জায় ভিক্ষুগণ মাথা তুলিতে না পারিয়া ভগবানের পা্দ- 

মূলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 

২৩। শান্তা কহিলেন--“ভিক্ষুগণঃ তোমরা ভাবি অন্যায় করিয়াছ; তোষর। 
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মাদিসস ব্দ্ধতা সন্তিকে পব্বজিত্বা ময়ি সামগ্ষিং করোন্তে মম 
বচনং ন করিখ, পোরাণক পণ্ডিতাপি বস্বপ্রত্তানং মাতাগিতুননং 
ওবাদং স্ুত্বা তেস্থ জীবিতা বোরোপিয়মানে্ুপি তং অনতি- 

কমিত্বা পচ্ছা দ্বীন্থ ,রটেঠস্থ রজ্জং কারয়িংসু”তি বত্বা পুনদেব 
কোসন্বিকজাতকং কথেত্বা “এবং ভিষ্বে দীঘায়ুকুমারো মাতা- 

পিতৃম্থ জীবিভা বোরোপিয়মানেন্থপি তেসং ওবাদং অনতিন্কমিস্থা 
পচ্ছা ব্রহ্মাদণ্ুল্স ধীতরং লভিত্থা দ্বীস্থ কাসিকোসলরটেঠন্ব রড্জং 

কারেসি, তুমেহহি পন মম বচনং অকরোন্তেহি ভারিয়ং কতং”তি 

বত্বা ইনং গাথমাহ-_ 

“পরে ঢচ ন বিজানন্তি ময়মেখ য়মামসে, , 

য়ে চ তথ বিজানস্তি ততো সম্মস্তি মেধগাশতি । ৬ 

আমার ষ্টার বুদ্ধের নিকট প্ররত্রজ্য! নিয়া, আমি যিলাইবাঁর চেষ্টা করিলে, 
আমার কথ! রক্ষা করিলে না। পৌরাণিক পপ্ডিতেরাও বধদণ্ড প্রাপ্ত 

মাতাপিতার উপদেশ শুনিয়া! তাহাদিগকে হত্যা করিলেও) সেই উপদেশ 

অতিক্রম না করিয়া পরে ই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াভিল।” এই বলিয়। 

পুনরায় কোৌশহ্বীক জাতক কহিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন--ভিক্ষুগণ) 

এইবূপে দীর্ঘাযুকুমার মাতাপিতাকে হত্যা করিলেও, তাহাদের উপদেশ 

অতিক্রম না করিয়া! পরে ব্রহ্ষদত্থের কন্ঠা লাভ করিয়া কাশী-কোশল 

রাজাদঘয়ে রাজত্ব করিয়াছিল। তোমর! কিন্তু আমার কথা রক্ষা না করিয়া 

ভারি অন্তায় করিয়াউ” বলিয়া এই গাথ! কহিলেন ১-- 

“মূর্গের1! জানে না ভূ “আমাদের যে মৃত্যু হবে» 

জানিঘে যাহারা তাহা, তদ। কলহ সাম্য হবে ।” ৬ 
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২৪। তখ “্পরেতি” পণ্ডিতে ঠপেস্বা ততো! অঞ্রেঃ ভগুনকারকা। 
পরে নাম, তে তথ সঙ্মমন্বে কোলাহলং করোস্তা ময়ং যমামসে 

উপরমাম নঙাম সততং সষিতং মচ্চ,সম্তিকং গচ্ছামাতি ন জানপ্তি | 
“ষে চ তথ বিজানস্তী”তি-_যে তখ পণ্ডিত “ময়ং মচ্চ, 

লসমীপং গচ্ছামা?তি বিজ্ঞানস্তি। | 

“ততো সন্মস্তি মেধগা”তি--এবং হি তে জানস্তা যোনিসো 

মনসিকারং উপ্লাদেত্বা মেধগানং কলহানং বুপসমায় পটিপজ্জন্তি 

অথ নেসং তায় পটিপন্তিয়া তে মেধগা সম্মস্তী'তি। 

২৫1 অথ বা “পরে চা”তি পুবেব ময়া “মা ভিব্ধবে ভগুনং”তি 
আদীনি বত্বা” ওবাদিয়মানাপি মম ওবাদজ অপটিগ্াহণেন অমামকা! 

পরে নাম» “ময়ং ছন্দাদিবসেন মিচ্ছাগহণং গহেত্বা এখ সঙবমন্ে 

২৪ | তথায় “পরের! ব৷ মুর্খেরা”__-পশ্তিতগণ ব্যতীত অন্তান্ত কলহ 
পরায়ণ ব্যক্তিকে পর ৰলা হয়। তাহারা! নজ্ঘ মধ্যে বিবাদ করিবার 

সময় জানে না ৰ! মনে করে না আমরা এই সংপারে বিনাশ প্রাপ্ত হই 

বা সতত মৃত্যুর সন্ুখীন হইতেছি।” 
“জানিবে যাহার] তহ1”- তাহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত তাহ'র! 

জানে যে আমরা মুভ্যুকবলে পতিত হুইতেছি।? 

_“তদা কলহ সাম্য হবে*__-এইবূপ জ্ঞাত পঞ্ডিতগণ সম্প্রযুক্ত জ্ঞান 

উৎপন্ন রিক্সা কলহ কারীর কলহ উপশম করিবাত জন প্রতিপন্ন হর 

এবং ত্বাহাদের চেষ্টাতেই কলহের নিবৃত্ভি হয়। 

২৫ অথবা “পরের?” এই অর্থে- আমি পূর্যে “ভিক্ষুগণ* বিবাদ 

করিও ন1” ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদ্দান করিলেও আমার উপদেশ 

গ্রহণ ন! করিয়া উপেক্ষা কর! বা মমতাহীন, বলিয়া পর ।+ “আমর! ছন্দাদির 
বশীভূত হইয়1 মিথ্যাপথ অবলথন করিয়া, আমর! চিরকাল ইহ-দংসারে 
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যমামসে ভগুনাদীনং বুদ্ধিয্া বার়মামাতি ন বিজানস্তি, ইদানি 
পন যোনিসো পচ্চবেব্ধমানা তথখ তুমারুং অন্তরে ষে পণ্ডিভ- 

পুরিসা পপুবেব ময়ং ছন্দাদিবসেন বায়মন্তা অয়োনিলো -পটিপক্নাতি 
বিজানস্তি* ততো! তেসং সম্ভিকা তে পণ্ডিতপুরিসে নিজায় ইমে 

ইদানি কলহসংখাতা মেধগা সম্মন্তী্তি অয়মেখ অখোতি। 

গাথা পরিয়োসানে সম্পত্ততিব্ সোতাপত্তি ফলাদীন্থ 

পতিটঠহিংসুতি । মা 

থাকিব না তাহা! না জানিয়া, সঙ্ঘ মধ্যে কলহাদি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা 

করিতেছি বলিয়া তাভা জানে না॥ এখন কিস্তু ভোনাদের মধ্যে যাহারা 

পণ্ডিত তাহার! সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে প্রত/বেক্ষণ করাতে জানিতেছে যে “আমর! 
পুর্বে 'অসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে ছন্দাদিবশে বিবাদে ব্যাপূত. হইয়া গহিত কাণ্য 

করিয়াছি এবং এখন সেই সকল পণ্ডিতের কারণেই তাহারা এই কলহ 

ভইতে নিবুত্ত হইয্জাছে।” 

গাথা বলা শেষ হইলে উপস্থিত ভিক্ষুগণ শভ্রোতাপত্তি ফলাদি লাভ 

করিয়াছিলেন। | 
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১। “কুভান্ুপজিং বিহরস্তংশতি ইমং ধন্মদেসনং সখ লেত- 

ব্যনগরং উপনিজায় বিহরস্তো চুলকাল মহাকালে আরন্ত কথেসি। 
হু | সেতব্য বাসিনো হি চুলকালো মন্থিমকালো মহা- 

কালোতি তঁয়ো ভাতরো কুটুম্থিকা । তেম্থ জেটঠকণিটঠা দিসাস্তু 

বিচরিত্বা সকটেহি ভণ্ুং আহরস্তি । মর্ষিমকালেো আভতং 

বিন্কিণাতি । অথেকস্মিং সময়ে তে উভোপি ভাতরে। পঞ্চহি 

সকটসতেহি নানাভণ্ডং গহেত্বা সাবখিং গন্তা সাবখিয়া চ জেতবনগা 

চুলকাল-মহাঁকালের উপাখ্যান। ৬ 

১। প্বিহরণ করে যেবা বাহ্য শোভা করি নিরীক্ষণ”--এই ধর্পরঘেশন। 

শান্তা শ্বেতব্য নগরের উপনিশ্রয়ে বাস করিবার সময় চুলকল ও মহাকালের 

কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন । | 

২) চুলকাল, মেঞ্জকাল ও মহাকাল তিন ভাই স্বেতব্যবাসী কুটুম্বিক, 

তাহাদের মধো জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ ছুই ভাই দেশদেশাস্তরে বিচরণ করি 

গাড়ীর দ্বর। পণায আহরণ করিত । মেজ্রকাল সংগৃহীত পণ্য বিক্রয় করিত। 

এক নমর তাহার ছুই ভাই পীচশন্ত গাড়ীতে বিবিধ পণ্য বোখাই 

করিয়া শ্রাবন্তী অভিমুখে গিয়াছিল এবং শ্রাবন্তী নগর ও জেতবনের 
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চ অন্তরে সকটানি মোচয়িংস্থ । তেম্থু মহাকালো সায়ণহসময়ে 

মালাগন্ধাদি হতে সাবখিবাসিনো অরিয়সাবকে ধন্মসবণখায় 

গচ্ছন্তে দিস্বা! “কুহিং ইমে গচ্ছন্তী”তি পুচ্ছিত্বা তমখং সুত্বা “অহম্পি 

গমিজামীশতি চিন্তেত্ব] কণিটঠং আমন্তেত্ব। “তাত, সকটেম্ অপ্পমূতো। 
হোহি, অহং ধন্মং সোতুং গচ্ছামীগতি বন্বা গল্া তথাগতং 

বন্দিত্বা পরিসপরিয়ন্তে নিসীদি । সথা তং দিন্বা তঙ্জ 

অস্বাসয়বসেন আনুপুব্িবিকথং কথেন্তো দুব্থব্থন্ধ , স্ুত্তার্দিবসেন 

অনেক পরিয়ায়েন কামানং আদীনবং ওকারং সংকিলেসং চ 

কথেসি। তং স্তবত্বা মহাকালো “সব্বং কির পহায় গখ্ভব্বং, 

পরলোকং গচ্ছন্তং নেব ভোগা ন এ্াতয়ো অনুশচ্ছন্তি, কিম্সে 
ঘরাবাসেন ? পব্বজিলামী”তি চিন্তেত্বা মহাজনে ভগবন্তং বন্দিত্। 

ষধা পথে গাড়ী খুলিয়াছিল। মহাকাল সন্ধার সমর দেখিল, শ্রাবস্তীবাসী 

আর্ধ্যশ্রাবকেরা ফুলের মাল! ও গন্ধ দ্রব্যাদি হস্তে লইয়। ধরঙ্ধ শ্রবপের জঙন্ 

যাইতেছেন। সে জিজ্ঞানা করিল--”ইহারা কোথায় বাইতেছেন” ধম 

শ্রবণের জন্ঠ যাইতেছেন শুনিকা “আমিও যাইব” এই চিত্তা করিয়া 

কনিষ্ঠকে ডাকিয়। কহিলেন--“গাড়ীগুলি তালরূপে দেখিও ভাই, আমি 

ধর্ম শুনিতে যাইব 1 এই বলিয়া, গিয়া তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা 

করিলেন এবং পরিষদের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্ত তাহাকে 

দেখিয়া! তাহার অব্যাশয় অনুসারে দান-শীলাদির কথ। বলিতে বলিতে হুঃখ- 

স্কন্ধ হৃত্রার্দির জবতারণা করিয়া! অনেক পরধ্যায়ে কামের কুফল, অগ্াকারিতী 

ও সংক্লেশের বিষয় কছিলেন। তাহ শুনিয়া মহাকালের মনে ভাবের 

উদয় হইল--“তাইত ! সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পরলোকে যাইতে ভোগ- 

সম্পদ বা জ্ঞাতি-বন্ধু কেহ সঙ্গে বায় না। তবে আমার গৃহবাসে প্রয়োজন 

কি? আমি প্রত্রজিত হইব” সকলে তগবানকে বন্দনা করিয়! 
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পক্ৃস্তে সথারং পব্বজ্জং যাচিত্বা প্নথি ভে কোচি অপলোকে- 
ঘবেবা”তি বুত্বে- 

“কণিটেঠা মে অখি ভন্তে”তি। 

“অপলোকেহি নংশতি বুত্বে-_ 

«সাধু ভন্তেগতি গন্তা “তাত, ইমং সব্বং সাপতেয়্যং 

পটিপজ্জা”তি আহ। 

“তুমেহ পন ভাতিকাশ্তি। 

“অহুং সখ, নন্ভিকে পববজিজ্ামী”তভি। 

সোনতং নানযকারেছি ষাচিত্বা৷ নিবত্তেতৃং অসন্ধোন্তে। “সাধু সামি, 

ষথাজ্মালয়ং ক্ষরোথা”তি আহ। 

৩। মহাকালে। গন্ভা সখুসস্তিকে পব্বজি। “অহ্ং ভাতিকং গহেস্বাব 

উপ্লব্বজিল্লামী”তি চুলকালোপি পৰ্বজি। অপরভাগে মহাকালো। 

চলিয়া গেলে তিনি শান্তার নিকট যাইস্বা। প্রব্রজা যাচ্ছ করিলেন। ভগবান 

বলিলেন_-”অন্থুমতি নেওয়ার মত কি তোমার কেহ নাই?” 

ক্তন্তে, আমার কনিষ্ঠ আছে।” 

“তাহার সম্মতি নিয়া আস।” 

"সাধু ভন্তেঃ” তিনি যাইপা কনিষ্ঠফে কহিলেন--*ভাই, তুমি এই 

সম্পত্তি গ্রহণ কর।” 

"আপনি দাদা ?” 
“আমি শাম্তার কাছে প্রব্রজা। নিব ।” 

সে তীহাকে নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে না পারিগ্ন 

কহিল--*ভাল, আপনার যাহ ইচ্ছা! করুন|” 

ও | মহাকাল যাইয়া শান্তার নিকট প্রব্রজিত হইলেন। চুলকাল 

ভাবিল_- «আমি দ্বাদাকে ফিরাইরাইু প্রব্জ্্যা ত্যাগ করিব” এই 
চিন্ত/ করিয়া সেও প্ররব্রন্গ্যা গ্রহণ করিল । কিছুর্দিন পরে মহাকাল 
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উপসম্পদং লভিবা সখারং উপনসংকমিত্ব। বামে 'কতি ধুরানীতি 
পুচ্ছিত্বা সার দ্বীন্থুপি ধুরেন্তু কথিতেস্থ “অং ভন্ড, মন্ুল্লক- 
কালে পব্ৰবজিতত1 গন্থধুরং পুরেতুং ন সব্ধিলামি, বিপচ্তানা ধুরম্পন 
পুরে্ামী”তি যাব অরহত্তা- কল্মটঠানং কথাধেত্বা সোসানিক 
ধুতঙ্গং সনাদায় পঠম্যামাতিকমে সব্বন্থ নিন্দং ওকন্তেম্থ সুসানং 

গন্তা পচ্চসকালে সবেবস্থ অনুট্ঠিতেন্থু ষেব বিহ্বারং আগচ্ছতি। 
৪ । অথেকা সুসানগোপিকা কালী নাম ছবড়াহিকা থের্ত 

ঠিতটঠানং নিসিন্নটঠানং চঙ্কমণটঠানং চ দিস্বা “কে। নুখো ইধাগচ্ছতি 
পরিগণিহস্গামি নং”তি। পরিগণিহতুং অসক্কোস্তি একদিবসংওুসান 

কুটিকায়মেব দীপং জালেত্বা পুত্তধীতরো আদায় গান্তী একমন্তে 
নিলীনা মন্থিময়ামে থেরং আগচ্ছন্তং দিম্বা গন্তা বন্দিত্বাঃ “অয়োযো 

নো ভন্কে ইমস্মিং ঠানে বিহরতী ?তি আহ । 

উপসম্পদা লাভ করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া শাসনে করটি ধুর জানিতে চাহি- 

লেন। শান্ত! ধুর দুইটি সম্বন্ধে কছিলেন। মহাকাল তাহ! শুনিপ্ন। কহিলেন-_ 

“ভস্তে,। আমি বৃদ্ধ বয়সে প্রত্রজিত হইয়াছি, তাই গ্রন্থধুর পূর্ণ করিতে 

পারিব না, বিদর্শন ধুর মাত্র পুর্ণ করিব।” তিনি অরহত্ব লাভের কর্ম 

স্থান পধ্যস্ত তাবশীয় বিষয়ে উপদেশ নিয় শ্বশানিক ধৃতাঙ্গ গ্রস্থণ করিলেন। 

তিনি রাত্রির প্রথম যামের পর সকলে নিদ্রিত হইরা পড়িলে শ্মশানে 

যাইতেন এবং প্রত্যুবে কেহ গাত্রোথান করিবার পূর্বেই বিহারে আসিতেন। 
৪ | অরন্তর শ্মশান রক্ষিক! কালীনাম়ী শব্দাহিকা স্থবিরের স্থিতি, 

উপবেশন ও চন্কমণের নিদর্শন দেখিরা ভাবিল--”কে এখানে. আসে ট 

তাহাকে ধরিব।” সে তাহাকে ধরিতে না পারিক়া একদিন শ্মশান কুটারে 

প্রদীপ জালিয়া ছেলে-মেয়ে সহ শ্মশানে গিয়া একপ্রান্তে লুক ইয়া, রহিল। 

নধ্যঘ যামে স্ববিরকে আসিতে দেখিয়া! অগ্রসর হইয়া বন্দনা পূর্বক কহিল-_ 
“আমাদের আধ্য!। ভভ্তে১। আপনি এখানে বিহার করেন কি ?” 
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“আম উপাসিকে”তি |. | 
“তন্তেঃ 'হসানে বিহরন্তেহি নাম বত্তং উপ্গাণিহতুং বটটতী”তি। 

থেয়েো-_“কিং পন ময়ং তয়া কখিতবন্তে বত্তিজ্গামা”তি 
অবন্থা “কিং কাতুং বষ্টতি উপাসিকে”তি আহ। 

“ভস্তে, সোসানিকেহি নাম স্থানে বসনভাবে। স্সানগোপ- 
কানং চ বিহারে মহাখেরজ চ গামভোজকনা চ কথেতুং বট্টভী”তি। 

“কিং কারণা”তি ? | | 

“কতকলন্ম! চোরা সামিকেহি পদানুপদং অনুবদ্ধ1 নুসানে 

ভগুকৎ ছড্দেত্বা পলায়স্তি। অথ মনুজা সোপানিকাঁনং পরিপন্থং 

করোস্তি, এত্বেসং পন কথিতে “ময়ং ইমতা ভদস্তত এত্তকং নাম 
কালং এখ বসনভাবং জানাম, অচোরো! এসো”তি উপদ্দবং নিবা- 
রেন্তি, তন্মা এতেসং কথেতুং বট্টতী”তি। | 

“ই! উপাসিকে।” 

_ “তন্তে শ্মশানে থাকিতে গেলে কয়টি নিয়ম মানিয়! চলিতে হয়।” 
স্থবির__”তোমার আবার কি নিয়ম পালন করিব ?” এইরূপ না 

বলিয়া কহিলেন-_-*কি করিতে হইবে উপামিকে ?” 

“ভস্তে১ শ্মশানিক অঙ্গ রক্ষা কারীদের শ্মশান বাসের কথ। শ্মশান 

বক্ষীদের, বিহারের মহাস্থবিরকে ও গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলিতে হয়।” 
“কারণ কি?” ] | 

“গহস্থেরা চোরের অন্দরণ করিলে চোরেরা চোরাই যাঁল শ্মশানে 

ফেলিয়! পলায়ন করে, অতঃপর লোকেরা আমিয়া শ্মশান বাসীকে হান্তত্ন্ত 
করে, ইহার্দিগকে বলিয়া রাখিলে, ইহার! বলিবে--“আমর] জানি ইনি 

এতকাল যাবৎ এইখানে বাস করিতেছেন, ইনি চোর নহেন।? তাহাতে 
উপদ্রব বারণ ভইবে, তাই ইছাঁদ্িগকে বলিতে হয়|” 



সে 0 বা্িকখা [সক 
“অপ্রঃং কিং কাতব্বং”তি? র 

' পতস্তে। ছুসানে বসম্ভেন নাম অয়্যেন মংসপিটঠকপল্লা- 
দীনি বজ্জেতববানি, দিব। ন নিদ্দায়িতব্ৰং, কুসীতেন ন ভবিতব্ৰং, 

আরপ্ধবিরিয়েন অস্ঠেন অমায়াবিন। হুত্বা কল্যাণন্থাসয়েন বসিতববং, 
সায়ং সব্বে্ তেন্থ বিহারতো আগন্তবৰং, পচ্চুসকালে সবেবস্ত 

অনু্ঠিতেন্ত্ যেব বিহারং গম্তববং । সচে ভত্তে। অয়্যো৷ ইমস্বিং 

ঠানে এবং বিহরস্তো। পৰ্বজিতকিচ্চং মখকং পাপেতুং সব্থিজভি, 

সচে মতসরীরং আনেন্া ছড়্ডেন্তি, অহ্ং কম্বলকূটাগারং আরোপেন্! 
গন্ধমালাদীহি সন্কারং কত্বা সরীরকিচ্চং করিপ্রামি » নোচে সিব্থি- 

জ্তি চিতকং জালেত্বা সংকুনা আকডি্িত্বা বহি বিপিত! ফরস্ন। 

কোট্যত্ে। খণগ্ডাখগ্ডিকং ছন্দ অঙ্গিমিহ পব্ধিপিত্বা ঝাপেজামী”তি 

আহ.। 

"আর কি করিতে হয় %” | 

“ভস্তেঃ শ্মশানে ঘাস করিতে গেলে মাংস ও পিঠা খাইতে 

নাই, দিনে ঘুম্বাইতে নাই, আলল্ত ত্যাগ করিতে হয, উৎসাহী, অশঠ 

ও অকপট হইতে হয়, কল্যাণকামী হওয়া চাই; রাত্রিতে সকলে ঘুম্াইলে 

বিহার হইতে আসিতে হয়, সকালে কেহ ঘুম হইতে উঠিবার আগে বিহাৰে 

যাইতে হয়। যদি ভত্তে আধ্য, এখানে এইভাবে থাকিয়া প্রব্রজা! করে 

ফলবান হইতে পারেন, তাহ! হইলে মরা আনিয়া ফেলিলে আমি কম্থল- 

কুটাগারে রাখিয়া ফুলের মাল! ও গন্ধজরব্যে সৎকার করিয়া শরীরকত্য 
কৰ্সিব। আর আপনি যদি তাহা লা পারেন চিতা! জ্বালিয়। শঙ্কু দিয়া 
টনিক বাহিক্পে ক্ষেপণ করিব; এবং কুড়ালির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া 

কাটিঘ, তৎপর আগুনে প্রক্ষেপ করিয়৷ পুড়িয়া ফেলিব।». 



- বঙ্গে ] চুলকাল' 'মহাকাল- বু সঙ | | ১৩৭ | 

অথ নং থেরো-_“দাধু তর্দে, .একং পন রূপারন্মণং দিব! 

'মযহং কথেয়্যাসী”তি আহ। 
সা--“সাধৃ”তি সম্পটিচ্ছি। | 

৫ | থেরে! বথাক্কাসয়েন স্ুসানে সমণধন্মং করোতি । চুল 
কালখেরো! পন উটঠায় সমুটঠায় ঘরদ্বারং চিস্তেতি, পুত্তদারং 
অন্ুজরতি “ভাতিকো মে অতিভারিয়ং কণ্মং করোতী”ভি 

,চিন্তেতি। ,অথেকা কুলধীতা তন্মুহুত্ুসমুটুঠিতেন ব্যাধিন1 সায়গহ- 
সদয়ে অমিলাতা অকিলন্তা কালমকাসি। তমেনং ঞাতকাদয়ে! 
দারুতেলাদীহি সন্ধিং সাম়ং সুুসানং নেত্বা স্ুসানগোপিকায় “ইমং 

ঝাপেহী”ভি ভতিং দত্বা নিয়্যাদেত্বা পক্কমিংস্থ । সা তগ্রা পারুতবণ্ং 
অপনেত্বা তং মুছত্তমতং গীণিতপীণিতং ুবর্নবঞ্নং সরীরং দিস্বা 

স্ববির তাহাকে কহিলেন--”সাধু ভদ্র, একটি সুরূপ মৃত-শরীর 
দেখিলে আমাকে বলিও 1” ও 

| শশান রক্ষিকা--"ভাল, তাহাই হইবে” বলিয়া সায় মানিল। 
৫ | স্থবির ইচ্ছান্রূপ শ্বশানে গিয়। শ্রমণ ধর্ম আঁচরণ করিতে লাগি- 

লেন। চুলকাল স্থবির উদ্ভিতে বদিতে ঘরবাড়ীর কথা চিন্তা করেনঃ স্্রী- 

পুত্রের কথা স্মরণ করেন। আরও তিনি তাবেন-_-“আমার দাদা গুরুভার 

বহন করিতেছেন ।” | 

একদিন কোন এক গৃহস্থের কঙ্ঠা মৃহূর্তমাত্র পীড়িত হইয়! সায়া 
সময়ে অক্লান, অক্লান্ত হইয়াই প্রাণ ত্যাগ করিল। তাঁহাকে তাহার জ্ঞাতি- 

বন্ধুরা কাঠ ও তৈল ইত্যার্দির সহিত সায়ংকালে শ্মশানে নিয়া গিয়া 

শাশান রক্ষিকাঁকে দিয়! কহিল--“এঞকে পোড়াও।” এই বলিয়া তাহার 

তাহাকে মজুরী চুকাইয়্া দিয়] প্রস্থান করিল | সে শবের বন্ত্রীবরণ 
অপসারিত করির়া তন্থুহূর্ে মৃত পীন্পীনে স্বর্ণবর্ণ শরীর দেখেয়! 
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«ইমং অয়্যজ- দজেতুং পতিরূপং আরম্মণংতি চিন্তেত্বা গ্তা। থেরং 

বন্দিত্বা “এবরূপং নাম আরম্মণং অখি ওলোকেথ অয়্যা”তি আহ। 
৬। থেরো “সাধৃস্তি গন্ভা পারুপনং হরাপেত্বা পাদতলতে! 

যাব কেসগ্গা ওলোকেত্বা “অতি গীণিতমেতং রূপং স্থবঞ্নব্ং 
অঙ্গিমিহ নং পক্ধিপিত্বা মহাজালাহি গহিতমত্তকালে মফহং আরো- 

চেয়্যামীগতি বত্বা সকটঠানমেব গন্তা নিসীদি। সা তথা কত্বা 
থেরঙ্জ আরোচেসি। থেরো আশস্তা ওলোকেসি, জালায় পহট 

পহটটঠানং কৰরগাবিয়া বিয় সরীরবপ্রং অহোসি, পাদা নমিত্বা 

ওলম্থিং, হথথা পতিকুটিংস্, নলাটং নিচ্চম্মমহোসি। থেরে। 
“ইদং সরীরং ইদানেব ওলোকেন্তানং অপরিয়ন্তিকরং হ্ুত্বা ইদা- 
নেব খয়ং পত্বং বয়ং পত্তং”তি রত্তিটানং গন্তা নিসীদিত্বা খয়- 
বয়ং সম্প্জমানো 2৮ 

ভাবিল--“এইটি আধ্যকে দেখাইবার মত. আলম্বন বটে।” সে গিয়া স্থবিরকে 

বন্দন। করিয়া কহিল-_“তস্তে এইরূপ আলম্বন আদিয়াছে, দেখিয়া যান।” 
৬। স্থবির *নাধু” বলিয়। যাইয়া বজ্জাবরণ অপসারিত করাইলেন 

এবং পাদতগ হইতে কেশাগ্র পধ্যন্ত অবলোকন করিয়া কহিলেন-_-4এমন 
পীন্পীনে স্ুবর্ণবর্ণ রূপ, ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যখন প্রবল অগ্নিশিখ! 
অড়াইর! ধরিবে তখন আমাকে বলিও 1” স্থবির এই বলিয়া স্বস্থানে, 
গিয়। উপবেশন করিলেন। সে তদ্রুপ করিয়া স্থবিরকে জানাইল। স্থবির 

আসিয়া দেখিলেন, শরীরের স্থানে স্থানে অশ্নিজালা লাগিয়া সেই স্বর্ণ: 
কাস্তি দেহ চিত্র-বিচিত্র গাভীর স্তায় হইয়াছে, পর্দযুগল নমিত হুইয়্! 

ঝুলিরা রহিয়াছে, হস্তছ্বয় বক্র হইয়াছে, ললাট নিচ্চর্্ম হইয়াছে। স্থবির 
ভাবিলেন_-এই শরীর এখনই অপর্য্যাপ্ত-দর্শন ছিল আবার এখনই ক্ষয় 
প্রাপ্ত, বায় প্রাপ্ত হইল।” এই চিস্তা, করিতে করিতে 'রাত্রিস্থানে" গিগ়! 
উপবেশন করত ক্ষয়-ব্যয় সনর্শন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন ₹-_ 
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“অনিচ্চা বত সঙ্ঘারা উপ্লাদবয়ধশ্মিনো। | 
উপ্লভ্জিত্বা নিকুম্বাস্তি তেসং বুপসমো স্বখো”্তি। 

গাথং বস্বা বিপজনং বড্ছেত্বা সহ পটিসম্ভিদাহি অরহত্তং পাপুণি। 
তশ্মিং অরহৃত্তং পশ্তে সখ! ভিব্ধসঙবপরিবুতো চারিকং চরমানো 

সেতব্যং গন্থা সিংসপাবনং পাবিসি। চুলকালজ ভরিয়ায়ো! সথা 

কির অনুপ্পতোতি সত্ব «অমহাকং সামিকং গণিহআামা্তি পেসেত। 

সথারং নিমন্তাপেন্দুং | 

*৭। কুদ্ধানং পন অপরিচিতটঠানে আসনপণ্ঃত্তিং আচিব্থকেন 
একেন ভিব্ধুনা পঠমভরং গন্তং বট্রতি। বুদ্ধানং ছি মন্থিমটঠানে 
আসনং পঞ্রশাপেত্ব। তথ দব্ধিণতো। সারিপুত্তখ্েরজ্স বামতো মহামোঙ্গা- 

“্উদয়-বিলয়-ধন্মা, হায়! ক্মনিতা সংস্কার, 

জনমে, নিরোধ পায়, উপশমে সুখ তা*র। 

গ্রই গাথা বলিয়া স্থবির বিদর্শন বদ্ধিত করিয়! প্রতিসস্ভিদাব সহিত অযহস্ধ 
প্রাপ্ত 'হুইলেন। তাছার অরহত্ব প্রাপ্তির পর ভগবান ভিক্ষুজ্ঘ পরিবৃত হইয়া 

দ্বেশ ভ্রমণ করিতে করিতে স্থেতব্যে গিয়া শিংশপা। বনে প্রবেশ করিলেন । 

চুলকালের স্ত্রীরা শান্তা আলিগ্সাছেন শুনিয়। “আমাদের দ্বামীকে ধরিব” 

এই মতলবে লোক পাঠাইয়। শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিল। 

৭৭ বুদ্ধের অপরিচিত স্থানে কিন্ধপভাবে আলন বিছাইতে হইষে 

ভাহা বলিবার জগ্ত একজন ভিক্ষুকে অটুগে যাইতে হয়। বুদ্ধের আসন 

মধ্যে দিতে হয়, তাহার দক্ষিণে লাবিপুত্র স্থবিরের। বামে মহাযোদগলায়ন 
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ল্লানথেরস চ ততো পটঠায় উভোস্ু পঞ্জেহু ভিব্ব,সঙ্্ 

আসনং পঞ্রাপেতব্বং হোতি। তশ্মা মহাঁকালণেরো চীবরপার- 

পনটঠানে ঠত্বা “বং পুরতো গন্তা আসনপঞ্যত্তিং আচিব্ধাপতি 

চুলকালং পেসেদি। তন্গ দিটঠকালতো! পটঠায় গেহজনা তেন 
*সদ্ধিং পরিহাসং করোস্তা নীচাসনানি সঞ্ঘত্খেরকোটিয়ং অঙ্থরস্তি, 
উচ্চাসনানি সঙ্ঘনবককোটিয়ং । ইতরো। “মা এবং করোথ 

নচাসনানি উপরি মা পঞ্রগ্কাপেথ, উচ্চাসনানি হেট্র”তি আহ । 

ইখিয়ো তগ্গ বচনং তন্তণন্তিয়ো বিয় “ত্বং কিং. করোস্তো বিচ- 

বসি? কিং তব আসনানি পগ্রাপেতুং ন বষ্টতভি ? ত্বক কং 

আপুচ্ছিত্বা পৰ্বজিতো ? কেন পব্বজিতোসি ? কম্মা ইধাগত্োসী”তি 

বন্ধা নিবাসনপারুপনং অচ্ছিন্দিত্বা সেতকানি নিবাসেত্বা সীসে 

মালাচুম্বটকং ঠপেত্বা “গচ্ছ সথ্থারং আনেহি, ময়ং আসনানি 

স্তবিরের, তাঙ্নার উভয় পার্খে ভিক্ষুসজ্ঘের আসন দিতে হয়| সেই জন্য মহাকাল 

স্থবির চীবর পরিধানের স্থানে থাকিয়! “তুমি আগে যাইঘা কিরূপভাবে 

আসন দিতে হইবে তাহ1 বলগে” এই বলিয়া চুলকালকে পাঠাইয়া! দিলেন। 

তাহাকে দেখিয়া অবধি বাড়ীর লোকজনের তাহার সহিত পরিহাস করিয়া 

নীঠাসনসমূহ সঙ্বস্থবিরের আনন স্থানে এবং উচ্চাসনসমূহছ সঙ্ঘনবকের 

আসন স্থানে সজ্জিত করিতে লাঁগিল। চুলকাল কহিলেন--*এমন রিও 

না, উচ্চাপন নীচে, 'নীচানন উপরে দিও না| তাহার স্ত্রীগণ যেন তাহার 

কথ। শুনে নাই এমন ভাবে কহিল--*তুমি কি করিতেছ? তোমার কি 

আসন বিছাইতে নাই? তুমি কাহাকে বলিয়া শ্রমণ হইয়াছ? কে তোমাকে 

আমণ করাইয়াছে? কেন এখানে আসিঙ়্াছ? ইত্যাদি বলিয়া পরিধেয় 

ও উত্তরীয় বসন ছিনাইয়া লইন্া এবং শ্বেত বস্ত্র পরাইয়! মন্তকে মালা- 

মুকুট স্থাপিত করিয়া কছিল--““যাও, শাস্তাকে নিয়া আম, আমর! আসন 
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পপ্রধাপেজামাগ্তি পহিণিংস্থু | 

৮ | ন চিরং ভিব্ধ,ভাবে ঠত্বা' অবঙ্গিকাব উপ্লব্বজিতা লজ্জিতুং 

নজানস্তি, তন্মা সো তেশাকপ্পেন নিরাসংকোব গন্তা বন্দিত্বা 

বদ্বপমুখং ভিব্ধ,সঙ্ঘং আদায় আগতো। ভিব্ধ,সঙ্ঘত পন ভত্তকিচ্চা- 
বসানে মহাকাল ভরিয়ায়ো “ইমাহি অন্তমে! সামিকো। গহিতো, 

ময়ম্পি অম্হাকং সামিকং গণিহআমার্শতি চিন্তেত্বা পুন দিবসখায় 

নিমন্তয়িংস্থ । তদা পন আসন পঞ্রথাপনখং অশ্রেগ ভিব্ধ, অগমাসি। 
তা তন্মিংখণে ওকাসং অলভিত্বা! বদ্ধপমুখং ভিব্ধ,সওবং নিসীদাপেত্ব। 

ভিব্ধ্খ অদংস্থ। চুলকালল পন দ্বে ভরিয়ায়ো, মন্থিমকাল 

চতজোঃ মহাকালল্স অটঠ। ভিব্ধ,সঙ্ঘেহি ভন্তকিচ্চং কাতুকামা 

নিসীদিত্বা ভন্তকিচ্চং অকংস্ | বহি গন্থকামা উঠায় অগনংসু | 

পাতিয়া দিতেছি ।” এই বলিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দ্বিল। 

. ৮। দীর্ঘকাল ভিক্ষুভাবে না থাকাতে অবশই প্রবূজা ত্যাগীরা লজ্জা 

বোধ করে না। তাই দে সেই বেশেই নিরাশক্কের স্টার গিকা বুদ্ধ প্রমুখ 

ভিক্ষুলজ্ঘকে বন্দনা করিয়া তাহার্দিগকে সঙ্গে লইয়! গেল। মহাকালের 

স্বীরা ভাবিল--“ইহার। এদের স্বামীকে নিয়েনিল) আমরাও আমাদের স্বামীকে 

নিয়ে: নিব” ভিক্ষুনজ্ঘের ভোঞ্জনকৃত্য শেষ হইলে পরদিবসের জন্ত হাহা- 
দিগকে নিমন্ত্রণ করিল। সেইদিন আসন বিস্তাপ দেখাইবার জন্য অন্ত 

ভিক্ষু আসিলেন। তাহারা তখন সুযোগ না পাইয়। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসজ্ঘকে 
বদাইয়! ভিক্ষা দান করিল। চুলকালের ছুই রী মধ্যমকালের চারিজন 
ও মহাকালের আটজন জী । বাহারা ভিক্ষুদক্ের সহিত বসি 

ভোঙ্ছন করিতে চাহিলেন তাহারা সেখানে বসিয়া ভোজন করিলেন। 

বাঁহারা বাহিরে যাইতে চাহিলেন স্াছারা উঠিয়। চলিয়া গেলেন । 
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সথ্থ পন নিসীদিত্বা ভত্তকিচ্চং করি । তঙ্ তন্তকিচ্চ পরিয়োসানে তা 

ইথিয়ো “ভক্কে, মহাকালো অমহাকং অনুমোদনং কত্বা আগচ্ছিষ্াতি, 
তুমেহ পুরতো গচ্ছথাশতি বদিং ংস্থ। সখা "সাধুগতি বন্ধ পুরতে। 

অগমাসি। | ৃ 
৯। গামদ্বারং পত্বা ভিব্থ [সঙ্ো উদ্ধায়ি--“কিং নামেতং 

সারা কতং, এঞত্বা মুখো কতং উদাহু অজ্ঞানিক্বাতি। হীয়্যো 

চুলকালজ পরতো গতত্তা পৰ্বজ্জন্তরায়ো জাতো, অজ্জ অগ্রকলস 
পুরতো গতত্তা অস্তরায়ো নাহোসি, সা মহাকালং নিবত্তেত্বা 
আগতো, সীলবা খো পন ভিব্ধ, আচারলম্পন্নো। করিতান্তি মুখে! 

তল্স পৰ্বজ্জন্তরায়ংগ্তি ? 

১০ । সা তেসং বচনং স্থৃত্বা ঠিতো “কিং কবেখ (ভিন্ববে ?”তি 
পুচ্ছি। তে তমথং আরোচেম্থং | 

শাস্ত। সেখানে বদিয়াই ভোভ্নককতায সমাপন করিলেন। তাহার ভোব্ন হইলে 

মহাকালের স্রীরা কহিল--“তন্তে, মহাকাল স্থবির আমাদের দানানুমোপন 

করিয়া আসিবেনঃ আপনি আগে যাঁন।” শান্তা “'সাধুঃ বলিয়া আগে 

চলিয়া গেলেন। 

৯1 তিক্ষুগণ গ্রামন্বারে উপনীত হইয়া কাঁণাঘুষাঁ করিতে লাগিলেন-- 

“শান্তা একি করিলেন? জানিয়া করিলেন? না” নাজানিয়া করিলেন? 

গতকল্য আগে গিয়া চুলকালের প্রব্রজ্যার অন্তরায় হইয়াছিল। অদা অন্ত 

ভিক্ষু আগে শিয়াছিল বলির (মহাকালের) অন্তরায় হইতে পারে নাই। 

শান্তা মহাকালকে রাখিয়া আদসিলেন। এই ভিক্ষু কিন্ত শীলবান, আচার 

সম্পন্ন, তাহার প্রত্রজ্যার অন্তরাপ্ন করিবে না কি কে জানে?” 
৯০ শাস্তা তাহাদের কথা শুনিয়া দাড়াইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

*ভিক্ষুগণ) কি বলিতেছ ?” তাহার! তাহা বলিলে শাস্তা কহিলেন £-_ 
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*কিংপন তুমেহ ভিজ্ববে চুলকালং বিয় মহাকালং সল্লব্ধেধা”তি? 

"আম ভস্তে, তগ্গ হি ছ্ছে পজাপতিয়ো, ইমজ অটঠ। অটঠহি 

পরিব্ধিপিত্বা গহিতো কিং করিগতি ভস্ভেশতি ? | 

সথা-_“মা ভিব্থবে,. এবং অবচুখ, চুলকালো উঠায় সমুটঠায় 

দুভারম্মণ বনহধলে৷ বিহরতি, পপাততটে ঠিত ছুব্বলরুব্থসদিসো। 

মম়হং পন পুত্তো মহাকালো অস্থুভবিহ্ারী ঘনসেলপৰবতো বিয় 

অচলোৌশতি বত্বা ইম1 গাথা অভাসি 2-- 

ম্থভানুপিং বিহ্রস্তং ইন্দিয়েন্ন অসংবুতং, 

ভোজনমিহ অমতশ্রঃ,ং কুদীতং হীনবীরিয়ং, 
তং বে পসহতি মারো বাতে] রুক্বংব দুববলং।” ৭ 

*ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মহাকালকে চুলকালের স্তার মনে কর?” 

"ই তত্তে, ওর ছুই জী, এ*র আট স্ত্রী। আটজনে পরিবেষ্টন 

করিয়! ধরিলে কি করিবে ভস্তে ?” 

শান্ত কহিলেন--“ভিক্ষগণ, এমন বলিও না। চুলকাল উঠিতে 

বসিতে নবসময়ে শোতনালম্বন বহুল হইয়া বিহার করে, দে প্রপাততটে 

স্থিত ছুর্ধল বৃক্ষ দদুশ। আমার পুত্র মহাকাল অশোভনদর্শী ঘনশৈল পর্বতের 
ম্যায় অচল।” ইহা বলিয়! শান্তা এই গাথাৰ্য় ভাষণ করিলেন ২ 

*বিহরণ করে যেবা বাহা শোভ। করি নিরীক্ষণ 

ছয় ইন্দ্রিয়ে অনংঘত, 

মাত্রাহীন ভোৌজনে রত, 

অলস উগ্চমহীন যার আঁচরপ 

বাত্যাহত তরু প্রায় মার তারে করে বিনাশন।” ৭ 
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| “অন্ুভানুপতিং বিহরস্তং ইঞ্জিয়েনু | স্থসংবুতং, 

ভোজনমিহ চ মভগ্রঃ,ং সন্ধং আরম্ধ বীরিয়ং, 
তং ঘে নগ্সসহতি মারে বাতো সেলংব পৰবতংশ্তি। ৮ 

১১ তথখ-_£্ভামুপঙ্সিং বিহরস্তপস্তি স্থতং অনুপত্স্তং. 
ইটঠারশ্মণে মানসং বিজজ্ঞেত্বা বিহরস্তং'তি অখো৷ | যো হি পুগ্গলো 
নিমিত্গাহং অনুব্যঞ্জনগ্গাহং গণহস্তো নখা সোভনাতি গণহাতি, 
অস্কুলিয়ো সোভনাতি গণহাতি, হখপাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি, উদরং, 
থনা, গীবা, ওটঠা, দস্তা, মুখং, নাসা, অব্বীনি, কঞ্ণা, তমুকা, নলাটং, 

কেসা, সোভনাতি গণহাতি; কেসা লোম নখ! দস্তাঁ তচো 

মোভনাতি গণহাতি ১ বঞ্নো স্থভোস্টানং সতস্তি , গণহাতি ; 

পবিহরণ করে যেবা বাহ শোভা না করি দর্শন, 

ধড়ঃন্্িয়ে নুসংষত 

. শ্রদ্ধারন্ধ বীরধযযুত, 

ভোজনেতে মাত্রাজ্ঞানী হয় সর্বক্ষণ ) 
ঝঞ্চাবাতে শিলাগিরি নরে না যেমন, 

তেমন তাহাকে মার পরাজিতে পারে না কখন।” ৮ 

১১ | তথায় *বিহরণ করে যেবা বাহ শোভা করি নিরীক্ষণ”. 

যে শোভন বলিয়া দর্শন করিতে করিতে ইঠ্টালম্বনে মনোনিবেশ করিরা 

বিহরণ করে । যে ব্যক্তি সাধারণ শারীরিক সৌন্দর্যে দিমিত্ব গ্রহণ 
করে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৌষ্ঠটবে অন্ুবাপ্জন গ্রাহ বা মুগ্ধ হইয়া নখ্ও অঙ্গুলি 

সুন্দর বলিয়া মনে করে, হস্ত, পদ, জঙ্বা, উরু, কটি, উদর, স্তন গরীব, 

ও, দত্ত, মুখ, নাসা, চক্ষু, কর্ণ, ভ্রু; ললাট ও কেশ স্ন্দর বলিয়া 
মনে করে $ কেশ? তলৌম, নথ, দস্ত ও ত্বক সুন্দর বলিয়া মনে করে; 

বর্ণ ও-সংস্থান (অঙগগুত্যঙ্গের বিস্তাস) সুনর বলিয়া মনে করে; 
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অয়ং স্থভানুপজি নাম । তং. ধকাবং শুভান্থুপজিং বিহরন্তং। 

'“ইন্ছিয়েছ্ব 'অবংবুতংশতি-চব্ধাদীহ্ ইন্ছিয়েহ্ু অসংবুতং, 

চন্ধার়াদীমি অরম্থন্তং। পরিয়েসনমত্তা পটিগ্াহণমত। পরিভোগ- 
মত্তাতি ইমিল্সা মতায় অন্গাননতো ভোজনমিহ চ অমততপ্রং। 

অপি চ পচ্চবেষ্ধণমত্তা বিজ্জ্জনমন্তাতি উমিক্কাপি মন্তায় অজা- 
ননতো। অমত্প্রঃ,ং। ইদং ভোজনং ধশ্মিকং ইর্দং অধন্নিকক্তিপি 
আজানস্তং | কামব্যাপাদ্দ বিহিংসাবিতদ্ধ বসিকতায় কুসীতং । “হীন- 
খবীরিয়ংশতি নিব্বিরিযং, চতুন্থু ইরিয়াপথেস্থব বিরিয়করণ রহিতং। 

*পসহতীগতি অভিভবতি, অক্কোথরতি । “বরাতো কুক্ধং ব 

ঢুববলং”তি--খঘলব বাতে। ছ্িন্নতটে জাতং দুববল রুষ্ধং বিয় | বথ হি 

ইহার নামই শুভান্ুপর্শী | তাহা! এইরূপ শুভমনে করিয়া অন্বিক্ষণ 

করিতে করিতে বাস কর। । 

“ছয় ইন্জ্রিয়ে অসংযত”-- চক্ষাঁদি ষড় ইন্ত্রিয়ে অসংবৃত,  অসংঘতে- 

ভয়, চক্ষুদ্বারাদি রক্ষা না করা। | | 

“মাত্রাহীন ভোজনে রত”-- পর্ষেযষণ মাত্রা, প্রতিগ্রহণ মাত্রা ও 

পরিভোগ মাত্র। জানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞড ; অপিচ প্রত্যবেক্ষণ মাব্রা ও 

বিধর্জন মাত্রাও ভানে না বলিয়া অমাত্রজ্ঞ | এই ভোজন ধর্খান্ুমোদিত, 

ই] ধন্মা্মোদিত নহে, ইহা! জানে না বলিয়াও অযাব্রজ্ঞ | 

«অলম”-- কাম, ব্যাপার্দ :ও বিহিংসা বিষয়ক বিতর্কের দ্বারা অলস, 

'কাষণকারীত। রহিত । 

পউগ্যমহীন”-_ হীলবীধ্য £ গমন, দাড়ান, উপবেশন ও শয়ন এই চারি 
'ইফঢাপথে বা অবস্থানে ৰীষযরাছিত্য | 

“পরাভব করে”-- পরাজয় করে, নিমজ্জিত করে । 

*বাত্যাহত তরুপ্রীয়”_. ছিন্নতটে জাত ছূর্ধলীরুত বৃক্ষকে যেমন 
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সো.বাতে। তল্স রুব্ধঙ্জ পুস্ষপলাপাদিম্পি সাদেতি বিনাসেতি, 
খুদ্দকসাখাপি ভঙ্জতিঃ 'মহাসাখাপি ভঙ্জতি, সমূলকম্পি তং রুব্থং 

উব্বত্বেত্বা পাতেত্বা উদ্ধমুলং অধোসাখং কত্বা গচ্ছতি$ এবমেবং 

এবরূপং পুঙ্গালং অন্তো উপ্লন্নো! কিলেসমারে। পসহতি, বলববাতে। 

ছুৰ্বল রুষ্ধত পুপ্কপলাসাদীনং বিয় খুদ্দানুখুদ্দকাপত্তি আপজ্জনস্পি 

করোতি, খুদ্দকসাখাভগ্তনং বিয় নিজগিয়াদি আপত্তি আপজ্জনম্পি 

করোতি $ মহাসাখাভগ্তনং বিয় তেরস সঙবাদিসেসাপত্তি -আগ- 

ভ্ঞনম্পি করোতি। উব্বত্তেত্বা উদ্ধমূলকং হেটঠ! সাখং কত্বা পাতনং 
বিয় পারাজিকাপজ্জনম্পি করোতি ৷ স্বাব্থাতসাসনা নীহরিস্ব। 

কতিপাহেনেব গিহীভাবং পাপেতীত্ি। এবং এখরূপং পুগ্গলং 
কিলেসমারো অন্তনো বসে বত্তেতীতি অখো। | 

১২। “অন্থভানুপজিং”তি-দসস্থু অন্থুভেন্থ অঞ্ঞতরং অন্থতং 

ঝঞ্চাবায়ু উৎপাটিত করে। যেমন ঝঞ্চাবারু সেই বৃক্ষের পত্র-পুষ্প বিনাশ করে, 

কষদ্রশাখা ভগ্ন করে, মহাঁশাখা ভগ্ন করে, বুক্ষটিকে সমূলে উৎপতন পুর্ববক 

ভূমিতে পাতিত করিয়া উদ্ধমূল ও অধোশাখা করিয়া যায়? তদ্রুপ যে 

ভিক্ষু সৌনর্য্যাসক্ত, অসংযতেক্রি়, হীনবীর্ধ্য ও আলগ্তপরায়ণ তাঁহার অস্তরে 

উৎপন্ন ক্লেশমার তাহাকে পরাভব করে, ঝঞ্কাৰাযু হুর্বল বৃক্ষের পত্র-পুষ্প 

ছির করার গ্যায় কুদ্রানুক্ষুতর “আপনি? প্রাপ্ত করায়; ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন করার ভ্তায় 

*নিস্সগ্গিয়া*দি (নিঃসর্গীয়) আপত্তি প্রাপ্ত করায়ঃ মহাশাখ ভগ্ন করার শ্টয় 
ত্রয়োদশ “দজ্ঘাদিশেষ আপত্তি প্রাপ্ত করায়। উদবর্তন করিয়া উর্ধমূল অধোশির 
করিয়। পতন করারন্তায় “পারাজিকা আপত্তি প্রাপ্তও করায়। সু-আখ্যাত 

শাসন হইতে বহিষ্কত করাইয়া কিছুদিনের মধ্যে গৃহীভাৰ প্রাপ্ত করায়। 
এইরূপে ক্লেশমার এমনতর ব্যক্তিকে নিজের বসে প্রবর্তিত করে। 

১২1. ”অশ্ুভ্ঞানুদশী”-_দশবিধ অশ্তভের মধ্যে অন্ততর ফে কোন অশুভ 
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পত্ন্তং পটিকুলমনসিকারে যুত্তং, কেসে অন্থভতো পজন্তং লোমে 

নখে দন্তে তচং বং সষ্টানং অন্থভতো পজান্তং। “ইন্দরিয়েসূ”তি 
ছনু ইন্দ্িয়েন্থ । “স্থসংবুতং”তি নিমিতাদিগাহরহিতং পিহিতদ্বারং ৷ 

অমস্ত,তাপটিপব্ধেন ভোজনমিহ চ মত্তঞ্র,ং |, “দন্ধং”তি-_-কম্মজ 

চেব কলগ্গ চ সন্দহনলব্ধণায় লোকিকায় সদ্ধায় চেব ভীম বথ্স্থ 

অবেচ্গপ্লসাদসংখাতায় লোকুত্তরসদ্ধায়চেব সমন্নাগতং। “আরঙ্ধ- 

বীরিয়ং”তি-_পগ্গাহিত বিরিয়ং পরিপুগ্নবিরিষ্বং । “তং বে”তি__- 

তং এবরূপং পুঞ্গলং যথা দুব্বলবাতো। সনিকং পহরস্তো একঘনং 

সেলং চালেতুঃ ন সন্ধোতি, তথ! অন্রস্তরে উপ্লজ্জমানোপি ছুব্বল- 

কিলেসমীরো নপ্লসহ্থতি, খোভেতুং চালেতুং নসককোতীতি অথো। 

দেখিয়া! ঘ্বণ মনসিকার যুক্ত হইয়। বিহরণ করা) কেশ, লোম; নখ? দত্ত, 

স্বকঃ বর্ণ ও সংস্থান অস্তভ মনে করিয়া বিহরণ কর! 

“ইন্দিয়সমূহে”_-ছয় প্রকার ইন্দিয়ে। 

প্স্সং্যত”--নিমিত্বা্দি গ্রহণ রহিত, চক্ষুবারার্দি আবদ্ধ রাখ! 1 

“ভোজনে মার্রজ্”--ভোজনে অমাত্রজ্ঞ না হওয়া। 

, পশ্রদ্ধাগ কর্ম ও তাহার ফলে বিশ্বাূপ লৌকিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং 
বস্তত্রয়ে অধিগত অটল প্রসাদরূপ লোকোত্তর শ্রদ্ধ! সমন্থিত। 

*আরববীর্য্য”-_ প্রগৃহীত বীধ্য, পরিপূর্ণ বীধ্য। 

**একাস্তই তাহাস্--যেমন মন্দবাঘু শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিমাও 

সঘন শিলাময় পর্ধতকে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ অসুভদশী, 

সংবতে্ছ্িঃ ভোঁজনমাত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধা ও আরব্ববীর্ধয ব্যক্তিকে দূর্বল ক্রেশমার 

অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইলেও অভিভূত করিতে পারে না, ক্ষোভিত ও বিচলিত 

করিতে পারে ন1। 
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১৩। ভাপি খো ভঙ্গ পুরাণ ছতিমিকাযো €খরং পরিবায়েত্বা 

“স্বং কং আপুচ্ছিত্বা পবজ্িতো, ইদানি গিহী ভবিজসী”তি আদীনি 
বন্বা কাসাঘং নীহরিতুঞ্ধামী অহেশ্টং। থেরো তাসং আকার 

সঙ্গক্রেত্বা দিলিম্াসন! যুটঠায় ইদ্ছিয়া উষ্লাতিত্বা কুটাগারকপ্জরিকং 
ভিন্দিত্বা আকাসেনাশম্ত্া সরি গাথা পরিয়োসাপেস্তেব সখ হব 

ব্নং সরীরং অভিথ্ধবন্তো শুভরিত্বা তথাগতজ পান্দে বন্দি। 

শাখা পরিয়োদানে সম্পতুভিব্ধ, সোতাগন্তি ফলাদীন্ব 
পতিটট্ছিংসূ'তি | 

১৩। এদিকে তাহার ভাধ্যারা তাহাকে পরিবৃত করিয়া বলিতে 

লাগিল--পতুমি কাহাকে বলির প্রব্রত্মিত হই্লাছ ? এখন তোমাকে গৃহী 

হইতে হুইবে।” এভাবে তাহারা নানা কথা বলিয়া কাবায় বস কাড়িয়া 
লইতে মনস্থ করিল। স্থবির তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয্লা খদ্ধি 

বলে আসন হইতে উদ্ধে উঠিয়া কুটাগার করণ্িকা ভেদ করত আকাশপথে 
ছুটির আসিয়া শান্তা গাথা শেষ করিবা মাত্র তাহার লুবর্ণবর্ণ শরীরের 

স্কতি করিতে করিতে অবৰ্তরণ করিয়া তথাগতের পদবন্দনা করিলেন । 

গাথা অব্দানে উপস্থিত ভিক্ষগথ শোভাপত্তি ফলাদিতে প্রতিষিত হইলেন । 
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১। পঅনিক্ধসাবোশতি ইমং ধন্মদেসনং সা জেতবনে বিহ- 

রস্তো রাজগছে দেবদত্জ্জ কাসাবলাভং আরন্ত কথেসি। 

২। একন্মিং হি সময়ে দ্বে অগ্কানাবক। পঞ্চসতে পঞ্চসতে 

অত্রন্ঠে পরিবারে আদায় সথারং আপুচ্ছিত্ব। জেতবনডো রাজগহং 

গমংনু, রাজগহবাসিনে দ্বেপি ভয়োপি বনুপি একতো হুত্বা আগন্তুক 
দানং অঈংন্থ। অথেক দিবসং আয়ম্মা সারিপুতো অনুমোদন 
করোস্তো “উপাস্কা, একো সয়ং দানং দেতি পরং ন সমাদপেতি, 

সে। নিব্বত্ত নিববস্তটঠানে ভোগসম্পদ্ং লভতি, নে। পরিবার সম্পদদং | 

হজ্বলুত্ভেন্স ভঞ্পাহ্খযানল 8 ০৭ 
১। পআনিফসাব”-- এই ধর্্দমদেশনা শান্তা জেতবনে বাস করিবার 

সময় রাজগুহে দেবনত্তের কাধায় লাভের কথাপ্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন। 

২*। এক সমক্ষবে অগ্রত্রাবকঘয় আপনাদের পাঁচশত পাঁচশত ভিক্ষু 

পরিজন লইয়া শান্তার সম্মতি ক্রমে জেতবন হুইতে রাজশুঁহে গমন ₹ৃরিয়া- 
ছিলেন। বরাজগৃহবাসীরা হইজন; তিনজন বা বছজন একত্র হইয়া তাভাপিগকে 

আগন্তক ভাবে ভিক্ষা দান করিয়াছিল! একদিন আয়ুম্মান সারিপুত্র 

পুণ্যান্থমোদন করিতে করিতে উপাসকদিগকে সথোধন করিয়া বলিস্বা- 

ছিলেন--*ছে উপাসকগণ, কেহ নিজে দান দেয় কিন্তু পরকে দানে 

উৎ্লাহিত করে না; নে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে 
সেখানে ভোগ-সম্পদ লাভ করে, ক্িস্ত পরিজম সম্পদ লাভ করে না । 
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একো! পরং সমাদপেতি সয়ং ন দেতি, সো নিব্বত্ত নিব্বত্ত- 

টঠানে পরিবার সম্পদং লভতি, নো ভোগসম্পদং । একো 

সয়ম্পি ন দেতি পরম্পি ন সমাদপেতি সো নিববত্ত নিববত্তটঠানে 
কঞ্তিকমত্তম্পি কুচ্ছিগূরং ন লভতি ; অনাখো হোতি নিপ্লচ্চয়ো। 
একো সয়ম্পি দেতি পরম্পি সমাদপেতি সো নিব্বন্ত নিব্বত্তটঠানে 
অন্তভাবসতেপি অন্তভাবসহজেপি অন্তভাব সত সহঙ্সেপি ভোগ- 
সম্পদং চেব পরিবারসম্পদঞ্চ লভতী”তি এবং ধন্মং দেসেসি। 
৩1 তমেকো পণ্ডিত পুরিসো স্ত্বা “অচ্ছরিয়া বত ভো 
ধন্সদেসনা, স্থকারণং কথিতং, ময়া ইমাসং ছ্িশ্নং সম্পন্তীনং 

নিপ্কাদকং কম্মং কাতুং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা “ভন্তে, স্ব মফ্কং ভিব্থং 

গণহথাশ্তি থেরং নিমন্তেসি | 

কেহ পরকে দানে উৎসাহিত করেঃ কিন্তু নিজে দেয় না) সে যেখানে যেখানে 

জন্মগ্রহণ করে, সেখানে সেথানে পরিজন-সম্পদ লাভ করে, কিন্তু ভোগসম্পদ 

লাভ করে না। কেহ নিজেও দান দেয় না, পরকেও উৎপাহিত করে 

না, দে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে সেখানে উদরপুর্ণ কাজি 

মাত্রও পায় না, অনাথ ও মন্দতাগ্য হয়। আর কেহ নিজেও দান দেয়, 

পরুকেও উৎসাহিত করে, সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানে শতজন্পেও, 

সহম্র জন্মেওঃ টতগহত জন্মেও ভোগ-সম্পদ ও পরিজন-সম্পদ ছুই লাভ 

করে।” তিনি এইরূপ ধন্মরদেশনা করিলেন। | 

৩ তাহা শুনিয়া একজন পণ্ডিত লোক ভাবিলেন_-পআশ্চ্্য এই 

ধর্মদেশনা। বেশ কারণ বল হইয়াছে । এই ছুই সম্পত্তি যাহাতে লাভ 

হয় আমাকে তেমন কর্ম করিতে হইবে 1 ইহ চিস্তা করিয়া তিনি 

অগ্রশ্রাবককে কহিলেন--“ভস্তে, আগামী কল্য আমার ভিঙ্ষা গ্রহণ করুন।” 
এই বলিয়া স্থবিরকে. নিমন্ত্রণ করিলেন। | 
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“কিত্তকেহি তে ভিষ্ধৃহি অথো৷ উপাসকা”তি £ 

“কিত্তকা পন বে ভন্তেৎ পরিবারাশতি ? 

“সহল্সমত্ডা উপাসকা”তি | 

“সবেবহেব সন্ধিং স্বে ভিজ্্ং গণহথ তন্তেতি। 

থেরো অধিবাসেসি, উপাসকো। নগরকীথিয়ং চরস্তো--“অন্ম, 
তাত, নয়! ভিব্ধ,পহগ্ং নিমন্তিতং, তুমেহ কিন্তকানং ভিব্ধুূনং 

ভিষ্বং দাতুং সব্থিজথ, তুমেহ কিত্তকানং্তি সমাদপেসি। মনুজা 

আত্তনো আন্তনো পহোনকনিয়ামেন “ময়ং দসনং দপ্সাম”--নময়ং 

বীসড়িয়া”--ণ্ময়ং সতজা”তি আহংস্্। উপাসকো--তেন হি 

একনম্মিং ঠান্ধে সমাগমং কতা একতোব পচিগ্সাম, সব্বে তিল 

তখুল সপ্লি ফাণিতাদীনি সমাহরথা”তি একটঠানে সমাহরাপেসি। 

“উপাসক, তোমার কয়দ্দন ভিক্ষু চাই ?” 

*ভস্তে+ আপনারা কতজন আছেন? 

“সহশ্রজন উপাসক !” | 

“নকলকে নিয়া আগামী কল্য তিক্ষা গ্রহণ করুন ভ্তে |” 

স্থবির সম্মত হইলেন। উপাসক নগরপথে বিচরণ করিয়। সকলকে 

সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল-_ “বাবা গোঃ মা গো, আমি সহম্ 

ভিক্ষু *নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনারা কতজ্ঞন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারিবেন ? 

আপনারা কতঙ্জনকে পারিবেন 1” এই বলিয়া সকলফ্চে দান কাধ্যে 
উৎসাহিত করিলেন। লোকেরা যাহার যেমন দামর্থ্য, "আমরা দশজনকে 

দিব” “আমরা বিশজনকে দিব,” পআমরা শতজনকে দিব,” এইরূপ 

বলিল। , উপাসক বলিলেন-_-“তাহা হইলে এক জারগায় মিলিত হহয়া 

একত্রে পাক করিব। সকলে ডাল, চাউল, তিল, সপি ও গড়াদি নিয়া 
মন” এই বলিয়া! সকলের জিনিষ একস্থবানে আনয়ন করাইলেন। 
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৪ । -অথগা একো! কুটুন্িকো সভসহজগ্ঘনিক্ষং গন্ধকাসাব বং 

দত্ব। “সচে তে 'দানবন্টং পন নগ্লহোতি ইদং বিজজ্ঞেত্বা যদূনং 

তং পুরেয়্যাসি। সচে পহ্হোতি ধঙ্সিচ্ছসি তল ভিবধ,নে! দদে- 
যলযাসী*তি আহ। তঙ্ সব্বং প্লানবষ্টং পঙ্ছোসি, কিঞ্চি উনং 
নহোদি। দো মনুজে পুচ্ছি “ইদং অর়্যা, কাসাবং একেন 
কুটুত্বিকেন এবং নাম বত্বা দিল্সংং অতিরেকং জাতং, কঙ্গ নং 

দেমাপ্তি 1 একচ্চে “সারিপুতখেরগ্া্তি আহংস্ক । একচ্ছে 
“খেরো অশ্তপাকসময়ে আগন্তা -গমনসীলো, দেবদতো! অমহাকং 
মঙ্গলামজলেন্্ সহায়ো, উদকমণিকো বিয় নিচ্চঈীতিট্ঠিতে!, ত 
তং দেমাতি আহংম্গ | সম্বাহুলিকায় কথায়ার্প “দেবদতুজ 

'াতব্বংগতি বত্তারো বুতর! অহেন্থং । অথ নং দেবদত্তঙ্জ অদংন্ত | 

৪ | অতঃপর একজন কুটুম্বিক শতসহত্র মুল্যের এক স্থগন্ধ কাষায়- 

ৰন্ত্র দান করিয়া কহিলেন-_ “ষঙ্গি আপনার দনীয় দ্রব্যের সম্কুলান না হয়, 

তবে ইহা বিক্রয় করিয়াঃ যাহা! কম পড়ে তাহা পুরণ করিবেন | যদ্দি 

কুলায় যে তিক্ষুকে ইচ্ছা! তাহাকে দান করিবেন 1” তাহার সব দান- 

মামগ্রী পর্য্যা্ড পরিমাণ হইল । কিছুই কম পড়িলনা। তিনি উপস্থিত 

লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “মহাশয়ের! ! দেখুনঃ এই কাষায়বন্ 

খাঁন একজন 'কুটুদ্িক এইরূপ 'বলিরা দিয়াছেন। ইহ! এখন অতিরিক্ত 

হইয়াছে, কীহাঁকে দিব ?” কেহ কেহ বলিঙগ-_ “সারিপুত্র স্থবিরকে |” 
কেহ কেহ বলিল--**সারিপুত্র স্থবির শন্ত পাকিলে [সুখের সময় ] 

আসিয়া চলিরা যান; দেবদত্ত আমাদের মঙ্জলামঙগলের সহায়, বৃহৎ 

উদক কুস্তের স্তায় নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, এইখান। তাহাকে দিব 1” সকলের 

হত লইয়া দেখা গেল দেবদত্বকই অধিক লোকের দিবার ইচ্ছা, কাজেই 

ইহা দেবদত্তকে দেওয়। হইল | 
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সো! তং ছিন্দিত্বা সংবিদহিত্বা রজিত্বা নিবাসেত্বা পারুপিত্ব! বিচরতি। 

তং দিশ্বা “নয়িদং দেবদত্তজ অনুচ্ছবিকং, সারিপুত্তশ্বেরজ অনুচ্ছবিকং, 

দেবদত্তো! অন্তনো। ০০ নিবাসেত্বা সানিসিন বিচরতী”তি 

বদিংস্থ। 

৫ । অথকো৷ দিসাবাসিকো ভিব্ধ, রাজগহা সাবখিং গল্ত্া 

সথারং বন্দিত্া কতপটিসম্থারো সারা বাঃ অগ্চাসাবকানং ফান্ু 
বিহারং পুচ্ছিতো। আদিতো পটঠায় সব্ং তং পবস্তিং আরোচেসি। 

সথ্থা_-“নখো ভিব্ধ,, ইদানেবেসো অস্তনে! অননুচ্ছবিকং বং 

ধারোত পুব্বেপি ধারেসি যেবাপতি বত্বা অতীতং আহরি £- 
৬।, অতীতে বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেস্তে বারাণসী- 

বাসী একে! হখিমারকো হী মারেত্বা মারেত্বা দস্তে চ নখে চ 

অন্তানি চ ঘনমংসঞ্চ আহরিত্বা বিক্কিণন্তো জীবিকং কণ্পেতি । 

তিনি তাহা ছিড়িয়া শেলাই ও রঞ্রিত করিয়া পরিধান পুক্ধরূ 

বিচরণ করিতে লাগিলেন | তাহ! দেখিয়! কেহ কেহ বলিতে লাগিল-_- 

“ইহ! দেঝদত্তের যোগ্য নঘ্প, সারিপুত্র স্থবিরেরই যোগ্য, দেবদত্ত আপনার 

অযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বিচরণ করিতেছেন |” 

৫ | '্সনস্তর অন্স্থানের একজন ভিক্ষু রাজগৃছ হইতে শ্রাবস্তীতে 

গমন ,করিয়! শাস্তাকে বন্দনা করিলেন । শান্তা তাহার কুশলবার্ত। জিজ্ঞাসা 

করিয়া অগ্রশ্রাবকদ্ধয় কেমন আছেন জানিতে চাহিয়াঃ তিনি প্রথম হইতে 

সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে বলিলেন । শান্তা কহিলেন__ “ভিক্ষু সে বে 

এখন তাহার অযোগ্য বস্ত্র ধারণ করিতেছে তাহা নয়, পুর্বোও করিয়া- 
ছিল ।” ইহ বলিয়া অতীতের কথা বলিতে লাগিলেন :-- 

৬।, পুর্বকাঁলে ব্রহ্মদত্ত বখন বারাণনীতে রাজত্ব করিতেছিলেন 
ৰারাণনী বাসী জনৈক হম্তীমারক হম্তী ফারিয়া দত্ত, নথ, অন্ত্র ও ঘনমাংদ 
লইয়। বিক্রয় করিত এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থে জীবিক! নির্বাহ করিত । 

2০ 
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অথেকন্মিং অরপ্রেঃ অনেকসহজা হী গোচরং গহেত্ব। গচ্ছত্তা 
পচ্চেকব,দ্ধে দিস্বা ততে!] পটগায় গচ্ছমানা গমনাগৃমনকালে জন্ন,্ 
কেহি নিপতিত্বা বন্দিত্ব। পক্ষমস্তি। একদ্িবসং হখিমারকো তং 

কিরিয়ং দিম্বা “অহ্ং ইমে কিচ্ছেন মারেমি, ইমে চ গমনাগমন- 
কালে পচ্চেকবুদ্ধে বন্দস্তি, কিন্নখো দিস্বা বন্দন্তীগতি চিন্তেন্তো 
কাসাবস্তি সল্লব্ধেত্বা ময়াপিদানি কাসাবং লন্ধ,ং বট্টতী”তি চিন্তেত্বা 

এক্স পচ্চেককুদ্ধগ্গ জাতলরং ওরুষহ নহায়ন্তন্স তীরে ঠপিতেন্ত 
কাসারেস্থ চীবরং থেনেত্বা তেসং হশ্বীনং গমনাগমনমঙ্গে সম্ভিং 

গহেত্বা সসীসং পারুপিত্বা নিসীদতি | হ'খী তং দিস্বা পচ্চেক- 

ৰূদ্ধোভি প্রায় বন্দিত্বা পন্ষমন্তি । সো তেসং সব্বপচ্ছতো। 
গচ্ছন্তং সত্তিয়া পহরিত্বা মারেত্বা দন্তাদীনি গহেত্বা সেসং ভূমিয়ং 
নিখনিত্বা গচ্ছতি। ্ 

এক বনে বহু সহস্র হস্তী চরিতে যাইবার দময় এক পচ্চেক বুদ্ধকে দেখিতে 

পাইল | দেদিন হইতে বরাবর গমনাগমনের সময় ভূমিতে জান্গ নত 

করিয়া তাহারে বন্দনা করিত। একদিন হস্তীমারক সেই ব্যাপার দেখিয়া 
ভাবিল--“আমি অনেক কণ্ করিয়া এদের মারি, এরা দেখিতেছি জাদিতে 

যাইতে পচ্চেক বুদ্ধকে বন্দনা করে, কি দেখিয়া বন্দনা করে?” দে 
ভাবিয়া স্থির করিল--ঞকাবায় বসন দেখিয়াই বন্দন! করে, আমাকেও 

কাষার় বস্ত্র যোগার করিতে হইবে ।” একদিন সে দেখিল ক্রনৈক পচ্চেক 

বৃদ্ধ সরোবরের তীরে রাষায় বক্র রাখিয়া কলে নাষিয়া অবগাহন করি- 

তেছেন। দে সুফোগ পাইয়া চীবর চুরি করিল। অতংপর হস্তী সকলের 

গমনাগমন পথে কাষায়বস্ত্রে মস্তক আবুত করিয়! অক্ত্রহন্ডে বলিয়া রহিল। 

হস্তী তাহাকে দেখিয়া! পচ্চেক বুদ্ধ ভ্রমে বন্দনা করিয়া চলিতে ল্লাগিল। 
সে সেদলের . মরধপন্চাৎ গ্নকারী হস্তীকে অস্্রেখ আঘাতে মারিয়া দত্তাদি 

গ্রহণ পূর্বক অবশিপ্ত ভূমিতে পুতিয়া চলিয়া যাইত। 
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৭। অপরভাগে বোধিসত্তো হুখিয়োনিয়ং পটিসন্ধিং গহেস্থা 

হখিজেটঠকো যুখপতি অহোসি। তদাপি সো তখেব করোতি। 

মহাপুরিসো অত্তনে! পরিসায় পরিহানিং ঞ্ত্া «কৃহিং ইমে হথ্খী 

গতা৷ মন্দা জাতা”তি পুচ্ছিত্বা -- | 

*ন জানাম সামী”তি বুত্তে-- 

প্কুহিঞ্চি গচ্ছস্তা মং অনাপুচ্ছা ন গমিলন্তি, পরিপন্থেন 
ভধিতব্বং”তি 'চিন্তেত্বা “একস্মিং ঠানে কাসাবং পারুপিহ্বা নিসি- 

নু সন্ভিকা পরিপন্থেন ভবিতব্বং,তি পরিসন্থিত্বা “তং পরিগণিহতুং 

বট্টতীগতি সবেব হথবী পুরতো। পেসেত্বা সয়ং পচ্ছতো! বিলম্বমানো 
আগচ্ছতি। সো সেসহতীস্ বন্দিত্বা গতেস্থ মহাপুরিসং আগ-' 

চ্ছন্তং দিস্বা চীবরং সংহরিত্বা সত্তবিং বিভাজ্জি। মহাপুরিসো 

৭। পরে এক সময় বোধিসন্ব হন্তীধোনিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করিয়া 

যুথপতি হস্তীত্রেষ্ঠ হইল। সে তখনও তেমন ভাবে হম্তী মাধিত। মহা- 

পুরুষ আপনার দল কমিশ়া যাইতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল--“এই সব 

হাতী কোথায় গেল? কেন কম দেখাইতেছে ?” | 
হাতীরাঁ বলিল-__প্জানি না প্রভু 1” 

"কোথাও যাওয়ার সময় আমাকে লিজ্ঞানা না করিয়া যাইও না, 

বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে |” এরূপ চিন্তা করিয়া_-“এ একস্বানে 

কাষায়বস্ত্র আবৃত উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট ভয়ের কারণ হইয়া থাকিবে 1” 

এই আশঙ্কায় যুথপতি স্থির করিল-_-*্তাহাকে ধরিতে হইবে” পরধিন 

বোধিসব স্মস্ত হস্তীকে আগে পাঠাইয়া নিজে বিলম্ব করিয়। পশ্চাৎ আদিতে- 

ছিল। নকল হন্তী নমস্কার করিয়া চলনা গেলে হৃন্তীমারক যুখপতিকে 

আসিতে দেখিয়া চীবর অপনয়ন করিয়! শক্তি নিক্ষেপ করিল। মহাপুরুষ 
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সতিং উপটঠপেন্তো আগচ্ছন্তো পচ্ছতো পটিকমিত্বা সত্তিং বঞ্চেসি। 

অথ নং «ইমিনা ইমে হখী নালিতাসতি গণিহতুং পন্ধন্দি। ইতরো। 
একং রুষ্ধং পুরতো। কত্বা নিলীয়ি। 

৮ । অথ নং কুব্ধেন সন্ধিং সোশায় পরিব্ধিপিত্বা গহেত্বা 

ভূমিয়ং পোথেজামীগতি তেন নীহরিত্বা দ্সিতং কাসাবং দিস্বা 
“সচাহং ইমস্মিং ছুত্সিলামি অনেকসহজেন্ মে বুদ্ধ পচ্চেকব্ধ 

খীণাসবেশ্ধ লজ্জা চ নাম ভিন্ন ভবিজতী”*তি অধিবাসেত্বা “তয়া 

মে এত্তকা এঞ্াতকা। নাসিতাসতি পুচ্ছি। 

“আম সামীগতি বুতে-_ 

“কন্া এবং ভারিয়ং কম্মমকাসি ? অত্তনে' অননুচ্ছবিকং 

বীতরাগানং অনুচ্ছবিকং বখং পরিদহ্িত্বা এবরূপং কম্মং করোন্তেন 

সাবধানের সহিত আদিতেছিল, শক্তি নিক্ষেপ. করিব! মাত্র পশ্চাৎ হুটিয়। 

শক্তি এড়াইল। অতঃপর “এ এসব হাতী নাশ করিয়াছে” বলিয়। ধরিবার 

জন্ত অগ্রসর হইল। সে একটি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কারিত হইল। 

৮। অতঃপর হস্তী বৃক্ষের সহিত তাহাকে শুণ্ডের দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়। 

ভূমিতে প্রোথিত করিতে উদ্তত হইল। সে কাঁধায় বাহির করিয়! দেখাইল। 

তাহা দেখির! হস্তীরাজ ভাবিল--“যদি আমি ইহাকে দূষিত করি "হাজার 

হাজার বুদ্ধ, পহচ্চকবুদ্ধ ও ক্ষীণাসবের প্রতি যে আমার লঙ্জা-সন্ত্রম আছে, 

তাহ! নষ্ট হইয়া যাইবে ।” এই তিস্তা করিয়া নিজের ক্রোধ সংবরণ করিয়। 

তাহাকে জিজ্ঞানা করিল “তুমি আমার এতগুলি জ্ঞাতি নাশ করিয়াছ ?” 

“হা প্রভূ” 

“কেন তুমি এরূপ গুরুতর কার্য্য করিলে ? নিক্ের অযোগ্য 

ৰীতরাগগণের পরিধান যোগ্য কাপড় পরিস্া এমন কাজ করিয়! 
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তারিয়ং তয়া কতংশতি এবঞ্চ পন বত্বা উত্তরিম্পি নিগ্গণহস্তে-. 

“অনিকসাবো কাসাবং--পে- স বে ০০০৪৪ বন্ধা “অযু 
ত্তস্তে কতংচতি আহ। 

৯। সা ইমং ধন্মদেসনং আহরিত্বা--“তদা হথিমারকো দেব- 

দত্ত! অহোসি, তল নিগ্াাহকো৷ হখিনাগো' অহমেবাগতি জাতকং 
সমোধানেত্ব। “ন ভিব্ধবে ইর্দানেব পুব্বেপি দেবদত্তো অত্ুনে 
অননুচ্ছবিকং বখং ধারেসিয়েবাশ্তি বত্বা ইম। গাথা অভামি -.. 

*“অনিককসাবে। কাসাবং ষো বখং পরিদহেঞ্জতি, 

অপেতো। দমসচ্চেন ন সো কাসাবমরহতি। ৯ 

যো চ বস্তকসাবঙ্জ সীলেম্ত সুসমাহিতো, 

'উপেতো। দমসচ্চেন স বে কাসাবমরহতীগতি। ১০ 
এ পপ ১৯০ পা পশীপীপলতা শপ পাপ ত ০৯ ৭ পা পপ পপ শী পাশ শা ৬৪ জল পপ পলা» পা ৩ ০০৪০৪০৭ সপ ০০৯০ 

তুমি অত্যন্ত অন্ঠায় কাঞ্জ করিয়াছ।” এইরূপ কহিরা আরও নিত 
নিগৃহীত করিবার জন্ঠ--“সকসাব যেবা বাসে কাষায় ঢাকিতে গাত্র” ইত্যাি 

বলিয়৷ কহিল__“তুমি অযৌক্তিক কাজ করিয়াছ।+; 
৯। শান্তা এই ধর্মদেশন। আহরণ করিয়া কহিলেন---“তথন দেবদত্ত 

ছিল হস্তভীমারক, তাহার নিগ্রহকারী হস্তীরাজ ছিলাম আমি 1৮ এই 

বলিয়! জাতক সমাপ্ত করিয়। কহিলেন-- "তিক্ষগণ, দেবদত্ত কেবল এখন 

নর পূর্বেও তাহার অযোগ্য বন্ত্রই ধারণ করিয়াছিল ।”+ , এই বলিয়া এই 

গাথাত্ব় ভায়ণশ করিলেন £-- ১ 

£€ 'লকনাব' যেবা বাসে কাধাস় ঢাকিবে গাত্র, 

দম-সত্য-পরিহীন সে কাষায়াবোগ্য পাত্র । ৯ 

“অ-কদাব” যেইজন সুছুপীলে সমাহিত। 
কাষায়ের যোগ্য সেই দম-দৃত্য সমন্বিত 1 ১৯ 
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ছদান্তজাভকেনাপি চ অরমণো। দীপেতব্বোতি | 
১০. | তখ--“অনিক্কসাবোপ্তি কামরাগাদীহি কসাবেহি সক- 

সাবো। “পরিদহেতী”তি--নিবাসন পারুপন অত্থরণবসেন পরি- 

ভুক্সিজতি, পরিদহিজতীতি পি পাঠে । 

“অপেভো! দমসচ্চেনা”তি-_ইন্দ্রিয় দমনেন চেব পরমণ্থসচ্" 
পব্ধিকেন বচীসচ্চেন চ অপেতো বিয়ুতো পরিচ্চন্োতি অখো। 

“ন লো”তি--সে। এবরূপো পুগ্গলে! কাসাবং পরিদহিতুং নারহতি। 

“বন্তকসাবভ্া।”তি--চতুহি মঙ্গোহি বন্তকসাবে ছডিডিতকসাবো 
পহীন কসাবো অভ্ঞ। এ 

“সীলেসূ”ভি__চতুপারিন্ুদ্ধি সীলেন্থ। 
“নুসমাহিতো”তি-ুট্ সমাহিতো৷ সুট্ঠিতো । 

“ছদাস্তত জাতকের দ্বারা এই অর্থ আরও প্রকাশ কর! উচিত । 

১০ | তথায়-- “গকসাব*-- কামরাগার্দি কসাবের বার! বুক্ত | 

"পরিধান করিবে”: নিবাসন ও পারুপনরূপে পরিধান করিবে ও আন্তরণ- 

ব্ূপে বাবহার করিবে । 

“দম-সত্য-পরিহীন”-_- ইন্দ্রিয় দমন ও পরমার্থসত্য পক্ীয় সত্য বাক্ 

হইতে বিধুক্ত বাপরিত্যক্ত | | 

“সে অযোগ্য”_- এইরূপ পুদগল কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবার অযোগ্য । 

“অকদাব”-_ চতুষ্ধার্গ দ্বার! বাহার কসাব অপগত হইযাছে, প্রভীন 

কসাব [কামরাগাি কমাবহীন ]। 

“শীল সমূহে” চারিপরিশুদ্ধি শীল সমূহে । 

ধনু সমাহিত”-_ হুদমাহিত, স্থিত । 
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«উপেতো”তি- ইন্দ্রিয়দমনেন চেব বুত্তপ্নকারেন সচ্চেন চ 

উপগতো!। “দ বে”তি সো এবরূপো পুঙ্গালো, তং গন্ধকাসাববখং 

অরহতীতি। 

গাথা পরিয়োসানে সো দিসাবাদিকে! ভিব্ব, সোতাপনো! 

জাতো। আগ্রেঃপি বহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাপুণিংসৃতি। দেসনা 

মহাজনজ সাথিকা অহোসী”তি। 

পাপা ৮৯ ৯৫টি জলা ৬০ স্পা ০ পাপা ৪৮১ এ আপ পপ ৮ ০ পাশপাশি পাপ পালা পলাপালাদ পাপা পাজি 

“সমনিত”- ইন্দ্রিয় দমন ও চারি প্রকার নত্যের * দ্বারা উপগত | 

যোগ্য সেই”-_ সেই এইবপ পুদগল সেই সুগন্ধ কাসায় বন্ধের 
উপধুক্ত । 

গাথা অবদানে আগন্তক ভিক্ষু শত্রোতাপন্ন হইয়াছিল । অপর বহু- 

জনও শ্রোতাপত্তি ফলাদি প্রান্ত হুইয়াছিল। দেশনা বহুজনের পার্ক 

হইয়াছিল । 

০ ্ ৬০ এ উজঞ ০ ০০ 

দুঃখ সত্য, সষুদয় সভা, নিরোধ সভা ও মার্গ নঞ্তা 



অগ্গগাসান্য্ষ-্িজ, ॥ ভি 

১। “অসারে সারমতিনো”তি ইমং ধন্মদেসনং সত্থ! বেলুবনে 
বিহরস্তে অগ্গাসাবকেহি নিবেদিতং স্তীয়ঙ্ঞা অন্ণগমনং আরত্ত 
কথেসি। তত্রীয়ং আনুপুববীকথা £-_ | 

২। অমহাকং হি সখা ইতো কগ্পনতসহষ্জাধিকানং 'চত্ুষ্নং 
অসথ্খেয্্যানং মনকে অমরবতীনগরে স্ুমেধো নাম ব্রাহ্মণকুমারো। 

হুত্বা সব্বসিগ্লেন্থ নিপ্কত্তিং পত্বা মাতাপিতুন্নং অচ্চয়েন অনেক 

কোটিসম্খং ধনং পরিচ্চজিত্বা ইসিপববজ্জং পৰবজিত্বা হিমবন্তে বসন্তো 

অগুাউজ্মাবক্ষেল্স স্লাঞখনান্ £ 

১। “অসারে সার মনে করে” এই ধর্্মদেশনা শান্তা বেণুবনে বান 

করিবার সময় উগ্রত্রাবকঘবর কথিত সঞ্জয়ের অনাগমন-কথা-প্রনঙ্গে বলিয়া- 
ছিলেন । তথায় এই আন্ুপুর্বিক কথা £-- 

২.। আমাদের শান্তা [ গৌতম বুদ্ধ ] লক্ষকল্পাধিক চারি অসংখ্য 
কল্প পূর্বে অমরবততী নগরে ন্ুমেধ নামক ব্রাক্গণ কুমার হইয়া জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন । তিনি সর্ধপ্রকার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া মাত 

পিতার সৃত্ঠার পর অনেক €কা্টি ধন পরিত্যাগ করত খষি প্রত্রঙ্্যা 
অবলগ্থন: করিয়াছিলেন । তিনি হিমালয়ে বাস করিবার সমক্ 
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ঝানাভিপ্রথং নিববত্েত্বা আকাসেন গচ্ছন্তে। দীপক্কর দসরহাতা হৃদত্ান ' 

বিহ্বারতো৷ রম্মনগরং পবিসনধায় মঙ্গাং সোধয়মানং জনং দিন্বা 

সয়ম্পি একং পদেসং গহেত্ব তস্মিং অসোধিতে যে আগত 

সথ্থংনে। অভ্তানং সেতুং কত্বা কললে অধথত্বিত্বা। “সখা সফাবরুসঙ্জে। 

কললং অনক্কমিত্বা মং অন্কমন্তে। গচ্ছভ”তি নিপন্নো। সম্থারা 

তং দিস্বাব “ব্দ্ধন্কুরো এস অনাগতে কপ্পসতসহজাধিকানং চতু্নং 

অসঙেয়যানং পরিয়োসানে গোতমো। নাম বদ্ধো ভবিঙ্গতী”তি 

ব্যাকতো। | 

৩। তল স্নো অপরভাগে কোন্ুপ্রেগ। মঙগলো, স্মনো 

রেবতো॥ সোঁভিতো, অনোমদজী, পছুমো, নারদো, পছুমুত্তরো, 
সুমেধেো, সুজাতোও পিয়দতী, অথদজী, ধম্মদজী, সিদ্ধখো, তিজো, 

ফুলোঃ বিপজী, সিহী, বেশভূ, ককুসন্ধো, কোণাগমনো, কজপোতি 

ধ্যানাভিজ্ঞ। উৎপন্ন করিয়াছিলেন | একদিন তিনি আকাশপথে যাইবার সময় 

দেখিলেন লোকের! সুদর্শন বিহার হইতে রমানগরে দীপন্কর দশবলের গমনো- 

পলক্ষে পথ সংস্কার করিতেছে । তাহ! দেখিয়া তিনি নিঞ্জেও একস্বানে 

গিয়া সংস্কার কাধ্যে যোগদান করিলেন । তাহার পথ-সংস্কার কার্য 

সমাপ্ত না হইতেই শান্তা আসিয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কদ্দিমের 

উপর' সেতু হুইয়) পতিত হইলেন । তিনি ইচ্ছা করিলেন_- *শান্ত। ও 
তাহার শ্রাবকসঙ্ব কর্দম মন্দিত না! করিয়া আমার উপর দিয়াই অগ্রসর 

হইতে থাকুন।” শীল্তা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন-_“ইনি বুদ্ধান্কুর, শত 
সহস্র কল্লাধিক চারি অসংখ্য কাল পরে ইনি গৌতম নামক বুদ্ধ হইবেন ।” 

৩। সেই দীপক্কর বুদ্ধের পরে কোওণ্য, মঙ্গল, স্থমন। রেবত, শোভিত অনোম- 
দ্ী, পছুম) নারদ, পছুমোত্বর, শ্রমেধ, সুজাত, শ্রিয়দশী, অর্থদশী, ধর্শদশী, 

নদ্ধার্থ, তিত্য, ফুস্স, বিপর্শী, শি, বেশ্বতু, করুসন্ধ, কোণাগমন, কণ্তপ 

[৫21 
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লোকং ওভাসেন্বা উপ্নন্নানং ইমেসম্পি তেবীসতিয়া বুদ্ধানং সম্ভিকে 
লদ্ধব্যাকরণো দসপারমিয়ে! দসউপপারমিয়ো দসপরমথপারমিয়োতি 

সমতিংসপারমিয়ো পুরেত্বা বেলস্তরত্তভাবে ঠিতো৷ পঠবিকম্পনানি 

মহাদানানি দত্বা পুত্তদারং পরিচ্চজিত্বা আয়ুপরিয়োসানে তূসিতপুরে 

নিব্বত্তিত্বা তখ যাবতায়ুকং ঠত্বা দসসহজ চকবালদেবতাহি সন্গি- 

পতিতা 

“কালোয়ং তে মহাবীর উপ্লজ্জ মাতৃকুচ্ছিয়ং 

সদেবকং তারয়ন্তো। ৰস্ধ, অমতং পদংশ্তি। 
৫ 

এই ত্রয়োকিংশতি বুদ্ধ ভ্রিলোক উ্ভাদিত করিয়া উৎপর হ্র়।ছিলেন। 

তাহ্ারাও তাহার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যন্ধাণী বাক্ত করিয়াছিলেন। তিনি 

দরশপারমিতা +, দশ উপপারমিতা * ও দশ পরমাথ পারমিতা $ এই জ্িংশ 

পারমিতা লমভাবে পুর্ণ করিয়া 'বেস্সম্তর” জন্মে পৃথিবী-বিফম্পী মহাদ!ন 

দি, শ্ী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আযুশেবে তুষিত পুরীতে উৎপন্ন হইয়া- 

ছিলেন। সেখানে আযুফাল থাকিবার পর দশসহজ্র চক্রবাল দেবত' একা ত্রত 

হইয়া] তাহাকে কহিলেন 

*এই ত সময় হে মহাবীব, জননী জঠরে জনম নাও, 

ত্বরায় দদেব ভুবন জনে সকলে অমুত-পদ বুঝা ও।” 

৮০২ সা রদ দা ৮ সত ৯১০ ল আত ও অত পর ঠাপ” শশা জা ক আস ও এপ রহ সাহার অর সি ০৯০ (৫ আর এপ ৪০০০ সপ_+৪১৯ ০৪ ০০০ _ ০৮৪০, উপ উ * কাজ ও ৮, 

1 দীন, শীল, নৈমা, প্রজ্ঞা, বাধ্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষ। 

এই দশবিধ পারমিত| |. 'ধন-সম্পর্তি দান করিয়া পুর্ণ করার নাদ পারমিতা । 

* অঙ্গ-প্রভাঙ্গ দান করিয়া পূর্ণ) করার নাম উপপারমিত!। 

$ জীবন দান করিয়। পূর্ণ করার নাম, পরমার্থ পারঙগিত 
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৪। বুভে পঞ্চমহাবিলোকনানি বিলোকেত্বা ততো চুতো৷ সক্যরাজ- 

কুলে পটিসঙ্গিং গহেত্বা তখ মহাসম্পত্তিয়্। পরিহ্রিক্পমানো অনু- 
কমেন ভদ্রয়োববনং পন্থা? তিগ্রং উতুনং অনুচ্ছবিকেন্থ তীন্থ পাসাদেন্থ 

দেবলোকসিরিং বিয় রজ্জসিরিং 'অনুভবস্তে! উয়্যানকীলায় গ্রমন 
সময়ে অনুক্কমেন জি ব্যাধি মত সম্থাতে তয়ো দেবদুতে দি্ব! 
সপ্তাতসংবেগো নিবস্তিত্বা চতুথবারে পৰ্বজিতরূপং দিস্বা “সাধু 

প্রববজ্জাঁ”তি পববজ্জায় রুচিং উপ্লাদেত্বা উ়্যানং গন্তা তথ দিবসং 
খেপেত্বা মঙ্গলপোব্ধরণীতীরে নিসিনেো! কপ্নকবেসং গহেত্বা আগতেন 

বিজ্কুম্মুনা দেবপুস্তেন অলঙ্কতপটিয়ন্তো রাহুলকুমারজ জাতসাসনং 

স্বত্ব পুত্তলিমেহজ বলবভাবং ঞ্ত্বা প্যাব ইদং বন্ধনং ন বড্তি 
ভাবদেব' নং ছিন্দিজামী”তি চিন্তেত্বা সায়ং নগরং পবিসন্তো_ 

৪। দেবতারা এইরূপ বলিলে তিনি পঞ্চমহা বিলোকিতব্য অবলোকন 

করিলেন। অতঃপর সেইখান হইতে ছ্ু্যত হইয়া তিনি শাক্যরাজ্য কুলে 

জন্ম নিলেন। তথায় তিনি মহাসম্পত্তির মধ্যে বন্ধিত হইয়া ক্রমে ভঙ্র- 

ঘোবন প্রাপ্ত হইলেন। তিন খতভুর উপযুক্ত তিনখানা প্রাসাদে দেবলোক 
শরীর ন্যায় রাজ্যত্রী| ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি উদ্যান ক্রীড়ায় যাইবার 

নময় অনুক্রমে জীর্ণ, পীড়িত ও মুতরূপী তিনজন দেবদূত দেখিতে পাইয়। 

সঙ্জাত নংবেগ হইক্া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে প্রব্রজিতবূপ 

দেখিয়া “সাধু প্রত্রজযা” বলিয়। প্রব্রজ্যার অভিরুচি উৎপন্ন করত উদ্ভানে 

প্রবেশ করিয়া সেখানে দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন । নাঁপিতব্ূপী বিশ্বকন্মা 
দেবপুত্র আসিয়া মঙ্গলপুষ্করিণীতীরে উপবিষ্ট বোধিসত্বের দেহ অলঙ্কৃত করি- 

লেন। এমন সময় রাছুল কুমারের জন্ম সংবাদ তাহার শ্রবণ গোচর 

হইল। তিনি পুত্র-্দেহের ৰলবস্তাব বুঝিতে পারিয় চিন্তা করিলেন-_ 
“এই বাঁধন শক্ত না হইতেই ছিড়িব।৮ এইরূপ চিন্ত। করিয়া সন্ধ্যার 
সময় নগরে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন-_. 



১৬৪ ধপ্রপরটিঠকথা [টে সষমক 

“নিবধতা নুন সা মাতা নিবব,তো নূন সো পিভা 

। নিক্বতা নূন সাঁনারী যঙ্গীয়ং ঈদিসে!' পতী”ভি। 

৫) কিসাগোতমিয়া নার্ম পিতুচ্ছাধাঁতায় ভাসিতং ইমং 
গাথং তুত্বা “অহং ইমায় নিবব,তপদং সাবিতোপ্তি মুভ্তাহারং ওমুক্ষিত্বা 
তঙ্গা পেসেত্বা অত্তনো ভবনং পবিসিত্বা সিরিসয়নে নিপল্ো নিদ্দ.- 

পগতানং নাটকিখ্বীনং বিপ্লকারং দিস্বা নিব্বশ্নহদয়ো। ছন্সং উটঠাপেন্া। 

কম্থকং আহরাপেত্বা কন্থকং আরুফহ ছক্স সহায়ো দসসহজচন্কবাল্ 
দেবতাহি পরিবুতো মহাভিনিষ্ধমণং নিব্ধমিত্বা অনোমা নাম 

নদীতীরে পৰ্বজিত্বা অনুদ্ধমেন রাজগহং গন্তা তখ পিগুায় চরিত্বা 
পণুবপৰ্বত পত্তারে নিসিম্লো মগধরপ্রগ রজ্জেন নিমন্তিয়নানো 

“নিশ্চয় নিবৃত। সে মাতা, 
নিশ্টয় নিবৃত সে পিতা 

নিশ্চয় নিবৃত! সে নারী, 
এমন (তনয়) পতি বা! যাঙ্গারি |” 

৫ । তাহার পিসতুতা ভগিনী কূশাগৌতমী তাহাকে দেখিয়া এই গাথা 
ভাষণ করিয়ছিলেন। তিনি এই গাথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন-_ণ্অহো, 

ইনি আমাকে নিবৃতপদ শ্রবণ করাইলেন* এই বলিয়া নিজের মুক্তাহার 
উন্মুক্ত করিয়! তীহার নিকট উপঢৌকন পাঠাইলেন। তিনি নিজের ভবনে 
প্রবেশ করিয়া শ্রীশয়নে শয়ন করিয়া নিদ্রিতা নর্ভকিগণের বিকৃতাকও 
দেখিয়া! সংসংরের প্রতি বীতরাগ 'হইলেন। ছন্নকে ঘুম হইতে জাঁগরিত 
করিয়া! কণ্টক নামক অঙ্কে আনাইলেন এবং তাহাতে আরোহণ করত 
দশ-সহশ্র চক্রবাল-দেবতার দ্বার পরিবৃত হইয়া ছন্নের সাহায্যে মহা! অভি- 

নিষ্কাঘণ করিলেন। অনোম নামক নর্দীতীরে প্রত্র্জিত হইয়া 'অনুক্রমে 
বাজগৃছে গমন করিলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয্া পণুব পর্যত-গহবরে 

সমাসীন হইলে মগধরাজ গি্না তাহাকে রাজা গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ 
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তং পটিব্বিপিত্বা সববঞতং পন্থা অন্তনো বিজিতং আগমনখায় 
তেন গস্থিতপটিপ্রেণ আলারঞ্চ উদ্দকঞ্চ উপসংকমিত্বা তেসং লস্ভিকে 
অধিগত, বিসেসং অদিম্বা অনলংকরিত্বা ছববজানি মঙ্থাপধানং পদহিত্বা 
বিপাখ পুগ্রমদিবসে পাতোব স্ুজাতায় দিন্নপায়াসং পরিভুঞ্জিত্বা নেরগ্র- 

রায় নদিয়া স্বব্পাতিং পবাহেত নেরঞীরায় নদিয়াতীরে মহাবনসপ্ডে 
নানাসমাপত্তীহি দিবসভাগং কীতিনামেত্বা সায়ণহসময়ে সোখিয়েন 

দরিক্পং তিণং গহেত্বা কালেন নাগরাজেন অভিখ,তগুণো বোবিমগ্ডং 

'আরুষহ তিণানি সন্থরিত্বা “নম তাবিমং পল্লঙ্কং ভিন্দিামি ষাব মে 

অনুপধদায় আপবেহি চিত্তং বিমুচ্চতী”তি পটিগ্র্ং কত্বা পুরখা- 
ভিমুখো নিসীদিত্বা স্থপিয়ে অনণ্থমিতে যেব মারবলং বিধমিত্বা পঠম- 

য়ামে পুব্বেনিবালঞ্ঠাণং সঙ্ষিমল্ামে চুতুপপাতঞাণং পত্থা পচ্ছিম- 

করিলেন। তিনি তাহ প্রত্যাধ্যান করিলেন। মগধরাঁজ তাহাকে সর্বজ্ঞত! 

প্রাপ্তির পরে তাহার ব্বাজেো আপিতে প্রতিশ্রতি করাইলেন। অনন্তর তিনি 

আলার ও উদ্কেন্ন নিকট গেলেন। তাহাদের নিকট শিখিবার বিশেষ 

কিছু না দেখিয়া; তাহাদের জ্ঞান অপর্যাপ্ত মনে করিয়া ছয় বৎসরকাল ধরিয়! 

কঠোর তপশ্চ্ধযা করেন । অতঃপর বৈশাখী পুণিম। দিবসে প্রভাতে নুজাতার 
প্রদত্ত পায়ম ভোজন করিয়া নৈরঞ্জন! নর্দীতীরে মহাবনাংশে নান! “সমাপত্তি” 

দ্বারা দিবাভাগ অতিক্রম করিলেন। সায়াহ্ন সময়ে সোখিয়ের প্রদত্ত তৃণ 

গ্রহণ করিয়া কাঁল নামক নাগরাজের স্বারা অভিস্তত হইয়া, বোধিম'ওপে 
মারোহণ পূর্ব তৃগ বিছ্বাইক্সা প্রতিজ্ঞা করিলেন_-“আমাকে যাহাতে আর 
জন্ম নিতে না! হয়) সেইরূপ ভাবে চিত্ত আম্রব (ভৃষ্ঞা) হইতে মুক্ত না হওয়! 

পর্যন্ত আমি এই আন ভাঙ্গিব না” সঙ্কল্প করিয়া তিনি পূর্বাতিমুখী হইয়া 
উপবেশন করিলেন। ৃর্ধ্য অন্তমিত হইতেইঈ মারসৈন্ঠ বিধ্বস্ত করিয়। রান্িক়্ 
প্রথম-যামে পূর্ধবনিবাস জ্ঞান, মধাম বামে চুযতি-উৎপত্ি জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। 
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যামাবসানে পচ্চয়াকারে ঞাণং ওতারেস্ব। দসবল চতৃবেসারজ্জাদি 
সব্বগুণ পতিমগ্ডিতং সববপ্রঃত এাণং পটিবিস্থিত্বা সত্তদতাহং বোধি- 
মণ্ডে বীতিনামেত্বা অটঠমে সন্তাহে অজপালনিগ্রোধমূলে নিসিম্নো 
ধন্মগন্তীরতা পচ্চবেব্ঘণেন অগ্পোঙ্গকতং আপজ্জমানো দসসহঙ্ 

চক্কবাল মহাত্রক্মপরিবারেন সহম্পতি ব্রহ্ম,না আয়াচিত ধন্মদেসনে! 
ৰদ্ধচব্ধ,না লোকং ওলোকেত্বা ব্রহ্ম,নো৷ চ অন্কেসনং অধিবাসেহা 

“কভানুখো। অহং পঠমং ধন্মং দেসেয়্যং"তি ওলোকেন্তো আল্।- 

রুদ্দকানং কালকতভাবং এস্থা পঞ্চবঞ্চিয়ানং ভিব্ধুনং ৰহুপকারতং 

অনুগ্জরিত্ব! উটঠায়াসন। কাসিপুরং গচ্ছন্তো অন্তরামগ্গে উপকেন 

সদ্ধিং মন্তেত্বা আদালহপুণ্রমদিবসে ইসিপতনে মিগদায়ে পঞ্চবগ্গিয়ানং 

শেষ যামের অবসানে প্রত্যয়াকারে জ্ঞানের অবতারণ1 করিয়া দশবল- 

চতুর্বশারগ্ভাি সর্ধগুণ প্রতিমণ্ডিত সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন । 
তৎপর সাত সপ্তাহকাল বোধমগুপে অতিবাহিত করিলেন | অষ্টম 

সপ্তাহে অজপাল ন্গ্রোধধূলে গমন করিলেন | সেখানে উপবেশন 

করিয়া ধর্দের গম্ভীর ভাব প্রত্যবেক্ষণ করত প্রচারে মন্দোৎসাহ হইলেন। 

ইহাতে দশসহম্র টক্তবালের মহাব্রক্মাগন ছারা পরিবুত হইয়া! ব্রহ্ম! নহম্পতি 

আসিয়! তাহাকে ধন্মদেশনা। করিতে প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি 

শ্ুদ্ধচক্ষুধারা লোক অবলোকন করিয়! এবং ব্রহ্মার ইচ্ছায় সম্মত হইয়!-- 

“আমি কাহাকে প্রথম ধর্মদেশনা করিব" এইরূপ চিস্ত! করিয়া জ্ঞানচক্ষু- 
বানা অবলোকন করিলেন) দেখিলেন আলার ও উদ্রক কাল প্রাপ্ত 

হইয়াছেন। তাহার পর পঞ্চবীয় ভিক্ষুদ্িগকে শ্ররণ করিলেন। তাহা- 

দিগের বু উপকারের কথা৷ মনে করিয়া আসন হইতে উঠিয়া কাশীপুর 

অভিমুখে যাত্রা করিলেন | 'পথিমধ্যে উপকের সহিত তাহার আলাপ 
হইল। আযাড়ী পুথিমা দিবসে খধিপতনে মৃগধায়ে পঞ্চবগীয় ভিগ্ষুর 



বঙ্গো ] অগ্গাসাবক-বখু--৮ ১৬৭ 

বসনটঠানং পত্বা তে অননুচ্ছবিকেন জযুদাচারেন সমুদাচরস্তে সপ্রথা- 

পেত্বা অগ্রঃকোণ্ডঞ্রুপমুখে অটঠারস ব্রঙ্গকোটিয়ো অমতং পায়েন্তে 

ধন্মচক্কং পবক্েত্বা পবত্তবর ধন্মচকেো পঞ্চমিয়ং পঙ্খজ সব্বেপি তে 

ভিন্ব, অরহন্তে পভিটঠাপেত্বা তং দিবসমেব যসজ কুলপুত্গ 

উপনিজয় সম্পত্তিং দিশ্বা তং রত্তিভাগে নিব্বিভ্জিত্। গেহং পহায় 

নিষ্বন্তং “এহি য়সা”তি পক্কোসিত্বা তশ্বিপ্রেঃব রত্তিভাগে সোতাপত্তি 

ফলং পাপেত্ব পুন দিবসে অরহন্তং পাপেসি। অপরেপি ত্জ সহায়কে 

চত্ুপপ্নলাস জনে এহিভিব্ধ, পৰ্বজ্জায় পৰ্বাজেত্ডা অরহত্তং পাপেসি । 

৬ | এবুং লোকে একসটঠিয়া অরহস্তেশ্ব জাতেম্ব বুখবতো। 

পবারেত্ব! “চরথ ভিব্ধবে, চারিকং”তি সট্ঠিভিব্ধ দিসাস্থু পেসেস্বা 

বাসস্থানে গিয়া! উপনীত হুইলেন। তাহারা তাহার সহিত অযোগ্য ব্যবহার 

করিলে তিনি তাহাদিগকে সংজ্ঞা প্রান কারয়া “অঞ২। কোগ্ডঞঞ” 

প্রমুখ করিয়া অষ্টাদশ কোটি ব্রক্মাকে অমৃত পাঁন করাইয়া ধর্চক্র প্রবর্তন 

করিলেন। শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর সেই পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সেই 
ভিক্ষুদের সকলকে অরহত্বে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। সেই দ্িবসই তিনি কুল- 

পুত্র বশের হোেতুদম্পত্তি দেখিলেন, দেই রাত্রিতে কুলপুত্র উদ্বিগ্ন হওত 

গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিক্ষান্ত হইলেন «এন বশ” বলিয়া তাহাকে আহ্বান 
কর্রিলেন। সেই রাত্রিমধ্যে তাহাকে শ্রোতাপত্তি ফল এবং পরদিবদ 

অরহন্ব ফল প্রাপ্ত করাইলেন। অনন্তর তাহার টুরারজন বন্গুকেও “এস 

ভিক্ষু” প্রব্রজ্যাক্স প্রত্রজিত করিয়া অরহত্ব প্রাপ্ত করাইলেন। 

৬। এইরূপে আগতে একষটি জন অরহৎ হইলে বর্ধাবাস করিয়া 
প্রবারণার পর কিক্ষর্দিগকে স্ধোধন করিয়। কহিলেন-_-প্ভিক্ষুগণ, তোমরা 

রি বিচরণ কর।” এই বলির বাট্জন ভিক্ষুকে দিগদিগন্তে পাঠাই 



১৬৮ ধন্মপদট্ঠকথা [১--ষমক: 

সয়ং উরুবেলং গচ্ছস্তো অন্তরামগ্গোে কপ্পাসিকবনসণ্ডে ত্িংসজনে 

ভাদবপ্রিক্ঝকুমারে বিনেসি | তেম্থু 'সব্রপচ্ছিমকো সোতাপন়্ো 

সব্ব,স্তমে! অনাগাষী অহোসি, তেপি সবে এহিভিব্থ, ভাবেনেব 
পববাজেত্বা দিসান্থু পেসেত্বা জয়ং উরুবেলং গন্তা অড্ডুড্ডানি 
পাটিহারিয়সহজানি গঙ্োত্বা উরুবেলকজপাদয়ো সহশ্রজটিলপরিবারে 
তেভাতিকজটিলে বিনেত্বা' এহিভিব্ধু, ভাবেনেব পববাজেত্বা গয়াসীসে 
নিসীদাপেত্বা আদিতুপরিয়ায়দেসনায় অরহত্তে পতিটঠাপেত্বা তেন 

অরহস্তসহজেন পরিবুতো বিশ্বিসাররপ্রেণ দি্ং পটিপ্রথং মোচে- 
জামীতি রাজগহনগরূপচারে লট্ঠিবনুয়্যানং গন্তা সখা কির আগ- 
তোতি সুতা দ্বাদসনছতেহি ব্রাঙ্গণ গহপতিকেহি সদ্ধিং আগতজ 

রপ্রেগ মধুরধন্মকথং কথেস্তো রাজানং একাদসহি নহুভেহি সঞ্ধিং 

তিনি স্বয়ং উরুবেলার দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কপ্পাসিক বনভাগে 

ভ্রিশজন ভদ্রবর্গীর কুমারকে বিনীত করিলেন। তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম 
অন অনাগামী এবং সর্বশেষ জন আোভাপন্ন হইলেন। তাহাদের সকগ্রকে 

“এস ভিক্ষু' তাবে প্রত্রকজ্জিত ও নানা্দিকে প্রেরপ করিয়া স্বয়ং উরুবেলার 

গমন করিলেন। সেখানে সার্ধ তিন সহস্র প্রাতিহার্ধ্য বা অলৌকিক ক্ষমতা 

প্রদর্শন করির়] উরুবেল কশ্তপ প্রত্ৃতি জটিল স্রাতৃত্রয়কে তাহাদের অনুচর 

সহক্স জটিলের পহিত বিনীত করিয়া “এন ভিক্ষু” ভাবে প্রত্রভিত করিলেন। 

তাহাদিগকে গল্লাণীর্যে উপবেশন করাইরা। আদিত) পর্যায় দেশনাত্বার) অরহত্বে 
প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অনন্তর সেই সহত্র অরহতের দ্বারা পরিবুত হইয়া 

বিদ্বিসার রাজার নিকট কত তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া 
রাগৃহ নগরের সমীপবন্তী তাল উদ্যানে গমন. কপ্সিলেন। শান্তা আগমন 

করিয়াছেন শুনিয়া রাজ। দ্বাদশ আবৃত ত্রাহ্মণ গৃহপতিঝ সহিত আগমন 

করিলেন। তাহাদিগকে মধুর ধর্মকথা কছিতে কহিতে একাদশ অধুতের সহিত 



বঙ্গো! ] আঙ্গাসাধক-ব্--৮ ১৬৯ 

সোতাপন্ডিকলে পতিটঠাপেত্বা একনছুতং সরণেন্র পতিটঠাপেত্বা 

পুনদিবসে সন্ধেন দেবরপ্রঙ্ক মাণবকবঞ্নং গহেত্াা 'অভিথ্তগুণো 

রাজগহনগরং পবিসিত্বা রাজনিবেসনে কতভত্তকিচ্চে! বেলুবনারামং 

পটিগ্রাহেত্বা তথখেব বাসং কপ্পেসি। তথ নং সারিপুত্ত মোগাল্লানা 

উপসংকমিংস্থ | | 
৭) ক অয়ং আনুপুব্বিকথা-_ অনুপ্পমে যেব হি ৰুদ্ধে 

রাজগহতো! অবিদুরে উপতিগ্গগামো! কোলিতগামোতি ছে ব্রাহ্মণ 

গামা অহেন্বং | তেন্থু উপতিজগামে রূপসারিয়া নাম ব্রান্মণিয়। 

গন্তুঙ্গ * পতিট্ঠিতদিবসে যেব কোলিতগামে মোগালিয়া নাম 
রি 

ব্রাহ্মণিয়াপি গঈঙ্তো পতিটঠহি | 

রাজাকে শ্রোতাপত্তি কলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অবশিষ্ট এক অধূতকে শরণে 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরদ্িবস তিনি রাদ্রগুহ নগরে প্রনেশ করিলেন । নগরে 

প্রবেশ করিবার সময়ে ত্রাঙ্গণ ঘুবকরূপী দেবরাজ ইন্দ্র তাহার স্ততিগান 

করিতে লাগিলেন। রাঞজ্-ভবনে ভোজন কৃত্য সমাপন করিয়। বেণুবনারামে 
প্রবেশ করিস্া সেখানে বাস করিলেন। সেখানে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ণ 

তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন । 

৭; সারিপুত্র ও মৌদগল্যারণের আগমনের পূর্বাপর কথা দিয়ে বগিত 

হউতেছচে--বুদ্ধ উৎপন্ন হইবার পৃর্যে রাক্রগ্ৃহের অদৃরে উপতিষ্য গ্রাম 

৪ কোলিত গ্রাম নামে হুইখানি ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। তন্মধ্যে উপতি্ধ 

গ্রামে রূপসারি নারী ব্রাঙ্গণীর গর্ভ প্রতিঠিত হইবার দিন কোলিত গ্রামে 

মৌদগলী ব্রাঙ্গণীর গর্ভও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
উপল আও ০০ $ জপ অপ শা পাপ 

+ বর্তমান নালন্দার সমীপে উপতিষ্ত গ্রামের নাম সারীচক ও কোলিত গ্রাথেত 
নাম কুলভাওারী | | 

সা তল কত শা ও পপ ০ সা পা 
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৮। তানি কির দ্েপি কুলানি যাব সন্তমা কুলপরিবন্ট 

আবদ্ধপটিৰদ্ধ সহায়কানেব। তাসং দ্বিশ্মম্পি একদ্িবসমেব গন্ধ 
পরিহারং আদংলু । তা উভোপি দসমাসচ্চয়েন পুনে বিজ্ঞায়িংস্থু । 

নামগহণদিবসে সারিয়! ত্রাঙ্মণিয়। পুন্তঙ্গ উপতিআ্গানকে জেটঠ- 

কুলচ্গ পুন্তত্তা “উপতিজোপতি নামং করিংস্থ। ইতরগা কোলিত- 

গামে জেটঠকুলত পুণ্ুন্তা “কোলিতো”তি নামং করিংস্থ। তে 

উভে। বুদ্ধিমন্থায় সব্বসিপ্পানং পারং অগমংসু | উপতিজ্মাণবঙ্গ 

কীল্নথায় নদিং বা উয়্যানং কা গমনকালে পঞ্চ স্বপ্ন সিবিকা- 

সতানি পরিবারানি হোস্তি। কোলিত মাণবন্পা পঞ্চ আজগর 

রথসতানি | ঘ্বেপি জনা পঞ্চ পঞ্চ মাণবকসত পরিবারা হ্বোস্তি | 

৯ | রাজগহে চ অনুসংবচ্ছরং গিরগসমজ্জং নাম হোতি । তেসং 

৮। সেই দুইটি পরিবার নাকি সপ্তম পুরুষ পধ্যন্ত আত্মীয় ভাঁবের 
দারা আবদ্ধ-পতিবদ্ধ | ঠাঙ্কাদের ঢইজনকেই একদিনেই গর্ভ রক্ষার 

স্থযোগ করিয়া দিল | ক্টীহার। উভয়েই দশমাস পরে পুত্র প্রসব করিলেন । 

নাম করণ দিবসে, উপতিষ্য গ্রামের প্রধান পরিবারের পুত্র বলিয়া সার- 

্রাহ্মণীর পুত্রের নাম রাখা হুইল উপতিষ্থ এবং কোলিত গ্রামের প্রধান 

পরিবারের পুত্র,বলিয়। অপরের নাম রাখা হুইল কোলিত। সাহার! 

উভয়েই বত প্রাপ্ডে সব্দপ্রকার বি্ভাশিক্ষা করিয়াছিলেন । উপতিষ্য ক্রীড়া 

করিবার জন্য ষখন নদী বা উগ্ভানে যাইতেন পাঁচশত নুবর্ণ সিবিকা 

তাছার সঙ্গে যাইত | . কোলিতের সঙ্গে পাঁচশত শ্রেষ্ঠ অশ্বরথ যাইত । 

ছুই জনের পচ পাঁচ শত মাণবক পরিজন ছিল । 

৯।.. ক্রাজগৃছে প্রতি বৎসর গীতাভিনয়োৎসব হইত | সাহার! 
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দ্বিক্লশ্পি একটঠানে ষেব মঞ্চং বন্ধস্তি ঘ্বেপি একতোব 

নিসীদিত্বা সমজ্ভং প্জন্তা হসিতববটঠানে ' হসম্ভিঃ সংবেগটঠানে 

ংবেগং জনয়ন্তি, দায়ং দাতুং যুন্তটঠানে দায়ং দেস্তি। তেসং 
ইমিনাব নিয়ানেন একদিবসং সমজ্জং পত্জন্তানং পরিপাকগতক্া 

এঠাণজ পুরিমেু দিবসেন্থ বিয় হসিতব্টঠানে হাসো বা সংবেগ- 

টগানে সংবেগজননং বা দাতুং যুভুটঠানে দ্ানং বা নাহোসি |. 

প্বেপি পন জন্দ এবং চিন্তয়িংস্--“কিং এখ ওলোকেতব্বং অর্খি, 

সব্বেবিমে অগ্পন্ডে বসতে অপনন্ভডিকভাবং গমিঅন্তিৎ অমেহহি 

পন ৬ুকং মোব্ধধন্মং পরিয়েসিতুং বট্টতী”তি আরম্মণং গহেহা 
নিসীদিংস্ু | "ততো কোলিতো৷ উপতিজং আহ-_“সম্ম উপতিঙ্গ, 

ন ত্বং আপ্রেধন্গু দিবসেস্ু বিয় হটমপহটেঠা % অনত্তমনধাতুকোসি, 

কিন্তে সল্পব্থিতং”তি £ | 

ই জনেই একস্থানে মঞ্চ, বাধিয়া বসিতেন, একত্রে বসিয়া তামাসা দেখিতে 

দেখিতে হাপিবার স্থানে হাসিতেনঃ সংবেগ স্থানে সংবিগ্র হুইতেন। মান 

( বাছাবা) দিবার স্থানে মান দিতেন । এই ভাবে তীহারা একদিন উত্সব 

দেখিতে দেখিতে জ্ঞান পরিপক হওয়ায় পৃর্বব পূব দিনের গ্যার হান্ত স্থানে 

হাসিলেন না, সংবেগ স্থানে সংবিগ্রও হইলেন না এবং মান দিবার স্থানে 

মানও দিলেন না, ছুইজনেই চিন্তা করিতে ল।/গিলেন__ “ইহ।তে কি 

দেখিবার আছে ? শত বৎসর না বাইতেই এই সব অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে। 

কোন এক মোক্ষধর্্নী আমার্দের খুঁজিতে হইবে ।” এই বিবয় তাৰিতে 

তাবিতেই তীহারা বসিয়া রহিলেন । কোলিত উপতিষ্থকে কহিলেন-- 

বন্ধু উপতিঘ্য, অন্যদিনের মত আজ তোমার হাপি-খুসী নাই কেন? বিমর্ষ 

হজ্ব কেন £ তোমার কি চিস্তা হইয়াছে £” 
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“সম্ম কফোলিত, এতেসং ওলোকনে সারো। নাম নখি, 

নিরখকমেতং, অন্তনো৷ মোব্ধধন্মং গবেসিতুং বন্টতীভি ইদং চিন্ত- 
যুস্তে। নিসিনোগিহ | ত্বং পন কল্পা অনভ্ভমনে”তি ? সোপি 
তথখেব আহ! 

১০ । অথজ অত্তনা সদ্ধিং এককজ্সাসয়ুতং এেত্বা উপতিঙ্লো 

আহ--- “অমহাকং উভিন্নম্পি সুচিন্তিত, ঘোব্ধধন্মং পন গবে- 

সন্তেহি একা পববজ্ঞা লদ্ধ,ং বট্টতি, কতা সম্ভিকে পৰবজামা”তি. ? 
১১ । তেন খো পন সময়েন সগ্ুয়ো পরিব্বাজকে। রাজগহে 

পটিবসতি, মহতিয়া পরিব্বাস্তকপরিসায় সদ্ধিং । তে তভা যন্ভিকে 

পববজিষ্জামাতি পঞ্চ মাপৰক সতানি সিবিকা৷ চ রথে ট গহেত্বা গচ্ছ- 

থাতি উয়্যোজেত্বা পঞ্চহিপি সতেহি সদ্ধিং সপ্তয়জ সম্ভিকে পববজিংস্। 

তেসং পৰবজিতকালতো পটঠায় সঞ্ভয়ো অতিরেক লাভগ্গায়সগাপো 

বন্ধু কোলিত, এই সমস্ত দেখিয়া ফল কিছুই নাই, ইহা নিরর্থক, 

নিজের মোক্ষধন্ম খুজিলেই ভাল হর । ইহা! চিত্তা করিয়াই বনিক 

আছি। তোমাকে বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন £ তিনিও সেইরূপ বলিলেন । 

১* | উপতিষ্য নিক্ষের সহিত উ*হার একমত ভ্ঞানিকা কহিলেন-_- 

«আমাদের উভয়ের ভাল চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে । মোক্ষধর্খ্বের গবেবণ? 

করিতে হইলে কোন একপ্রকার প্র্রম্যা নিতে হয়, কাহার ' নিকট 

প্রব্রজিত হইব ? 

:.১১৯। সে সময় সঞ্জয় পরিব্রাজক রাজগৃছে এক মহ) পরিব্রা্তক দলের 

'সহিত বাদ করিতেন । তাহার নিকট প্রব্রঞ্জিত হইবার মাঁনসে 

পাঁচশত লোককে সিবিক ও রথ লইয়! যাইবার জন্ত বিদায় দিলেন 

এবং অপর পাঁচশত লোকের সহিত সঞ্জয়ের নিকট প্রব্রজিত 
হইলেন |: তাহাদের প্রব্রজ্যা অবধি সঞ্জয় খুব বশস্বী ও লাতবান 
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অহোসি। তে কতিপাহেনেব সব্বং সগ্রয়ঙ্গ সময়ং পরিমদ্দিত্বা 
“্গাচরিয় তুমহাকং জাননসময়ে। এনকোব উদাহু উত্তরিম্পি 

অখ্বী”তি পুচ্ছিংস্থ | 
*এন্ডকোব, সববং তুমেহহি ঞোতং”তি বুত্তে চিন্তযিংস্থ-- 

“এবং সতি ইমঙ্জ সম্তভিকে ব্রঙ্মচরিয়বাসো নিরখকো, 
ময়ং যং মোব্ধধন্মং গবেসিতুং নিষ্বন্তা তং ইমজ সন্তিকে 

উপ্পাদেতুং ন সক্কোমঃ মহা। খো পন জন্ব,দীপো, গামনিগমরাজধানিয়ো' 

চরস্তা অদ্ধা মোব্ধধল্মদেসকং কর্চি আচরিয়ং লভিআমাগতি 

ততে পটঠায় যথথ ষথ পঞ্চিত মণ ব্রাহ্মণ অন্ীতি বদন্তি তথ 

তথ গন্তা সাকচ্ছং করোস্তি । তেহি পুটঠপঞ্ হং অশ্রেঃ কথেতং 

ন সক্কোস্তি। তে পন তেসং পঞ্ হং বিশ্লাজ্জেন্তি | 

হইলেন। করেক দ্রিবসের মধ্যে তাহার] উভয়ে সঞ্জয়ের পরিজ্ঞাত ধঙ্থ অবগত 

হইয়! তাহাকে ভিজ্ঞাসা করিলেন-_“আচাধ্য, আপনার বিদিত ধর্থ কি এ 
পর্ন্ত? না, আরও অধিক কিছু আছে €” 

*এই পর্য্যন্ত, সমস্তই তোমর। জ্ঞাত হইয়াছ 1” আচার্য এই কথ! 

কহিলে তীাহার। চিন্তা করিলেন--“এইরূপ হইলে ইনির নিকট ক্রহ্গচর্ধয 

বাস , নিরর্থক |. আমর! যে মোক্ষবর্প্ব অন্বেণ করিতে নিক্ষান্তত হইয়াছি 

তাহ! ইনির নিকট উৎপাদন করিতে পারিব না। এই জনুৰীপ মহত, 

গ্রাম, নিগম ও রার্রধানীতে পর্যটন করিতে করিতে নিশ্চয়ই মোক্ষধর্টের 
উপদেষ্টা কোন আচাধ্য লাভ করিব 1” ইহার পর হুইতে তাহারা লোকে 

যেখানে বেখানে পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্ম আছেন বলির নলে সেখানে সেখানে 

গিয়া আলাপ করেন । তাহাদের পুষ্ট প্রশ্ন অন্তেরা উত্তর করিতে পারে 
না। তাহার কিন্ত তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিতেন । 
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১২। এবং সকলজন্ব,দীপং পরিগণিহত্বা নিবস্তিত্বা সকর্টঠানমেব 
আগন্তা “সম্ম কোলিত, অচ্ছেম্থ যো পঠমং অঙতং অধিগল্ছতি স্গৌ 

ইতরজ আরোচেতু”তি কতিকং অকংস্থ | এবং তেন কতিকং 

কত্বা বিহরন্ডেম্থ সম্থ। বুত্তানুক্ধমেন রাজগহং পন্কা বেলুবনং 

পটিগ্লাহেত্বা বেলুবনে বিহরতি, তদা “চরথ ভিব্ধবে, চারিকং 

, বহুজনহিতায়া”গতি রতনত্তয়গুণপ্নকাসনগ্থং উয়্যোজিতানং একসট্ঠিয়া 
অরহস্তানং অন্তরে পঞ্চবঙ্গিয়ানং অন্তস্তরে অজজিমহাথেরো পি 

নিবস্তিত্বা রাজগহং আগতো! পুন দিবসে পাতোব পত্তচীবরং আদায় 

রাজগহ্ং পিগুায় পাবিসি । তম্মিং সময়ে উপতিজ পরিব্বাজকে। 

পাতোব ত্ডকিচ্চং কত্বা পরিৰবাজকারামং গচ্ছন্তো' খেরং দি্বা 

চিন্ভতেসি-- “ময়া এবরূপো নাম পৰবজিতো। ন দিটঠপুবেব যেব, 

১২। এইরূপে তাহারা সমস্ত জন্বদ্বীপকে পরাস্ত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যা- 

গমন করিয়া উপতিষ্থ কহিলেন__- প্বন্ধু কোলিত, আমাদের মধ্যে রে 

প্রথমে অমৃত লাভ করিবে দে অপরকে জানাইবে 1৮ তাহাদের মধে? 

এইরূপ কথা সাব্যস্ত হইল । তাহারা এইরপ কথা করিয়া 'অবস্থান করি- 

তেছেন এমন সময় শান্তা উক্তান্ুক্রমে রাঁজগৃহে উপনীত হইয়া বেণুবন গ্রহণ 

করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন । দেই লময় “ভিক্ষগণ* বছ্জনের 

হিতের জগত পর্যটন কর.+ এই কথা বলিয়া রত্বত্রয়ের 'গুণকীত্তনের জঃ 

থে ষাট জন্, অহৎথকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যবস্্ী পঞ্চবগী 
তিক্ষুগগের অন্যতম অস্বজিৎ মহাস্থবির প্রত্যাবর্তন করিরা রাজগুহে আসিগা- 

ছিলেন । তথায় আগমনের পরদিবস প্রাতেই পাত্রচীবর গ্রন্ণ করিয়া 
ভিক্ষার জন্ রাজগৃছে প্রবেশ করিয়াছিলেন । সে সময়ে উপতিষ্য পরি- 
ব্রাক প্রভাতে ভোঙজনক্তত্য সমাপন করিয়া পরিব্রাজকারামে যাইবার সময় 

স্থবিরকে দেখিয়া চিস্তা করিলেন-_-*আমি পূর্বে এরপ প্রত্রিত দেখি নাই? 
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যে লোকে অরহন্ো বা অরহম্তমগ্জাং বা সমাপন্নাঃ অয়ং তেসং 

ভিব্ধূনং অগ্রঞ্তরো: যল্প,নাহং ইমং ভিব্ধুং উপসং কমিত্বা পুচ্ছে- 

য্যং “কংসি ত্বং আবুসো উদ্দিজ পব্বজিতে। ? কো বা তেসথা ? 

কজ বা তং ধন্মং রোচেসীশতি £ অথল এতদঙ্বোসি--“অকালো। 

খে৷ ইমং ভিব্ধ,ং পঞ্হং পুচ্ছিতুং, অন্তরঘরং পবিটেঠা পিশ্ায় 
চরতি | যক্সংনাহং ইমং ভিব্ধ,ং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো নুবদধয্যং, 

অশ্থিকেহি উপশরণতং মগ্লান্তি 1৮ 

১৩। সো খেরং লদ্ধপিগুপাতং অগ্রঃ্ভরং ওকাসং গচ্ছস্তং লিন্মা 

নিসীদিতুকামতং চজ এত্বা অত্তনে। পরিব্বাঞজকপীঠকং পঞ্হাপেস্থ? 
মদাসি । জন্তকিচ্চপরিয়োপানে পিঙ্স অত্তনো কুগ্ডিকায় উদকং 

আদাসি, 'এবং আচরিয়ুবত্তং কত্বা কত তন্তকিচ্চেন থেরেন সদ্ধিং, 

মধুরপটিসস্থারং কত্বা এবমাহ-_ “বিষ্লস্নানি খো৷ পন ভে আবুসো! 

ধারা জগতে অরহৎ বা অরহৎ মার্থ সমাপর, ইনি তাহাদের 

একজন হইবেন | ইনির নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা] করিব-_- "বদ্ধ, 
আপনি কাহার উদ্দেশে প্রব্রছিত হইয়াছেন? কেই বা আপনার শান্তা 

কার ধরে আপনার রুচি হইয়াছে ?” তৎপর তাহার মনে হইল। ”এই 

ভিক্ষুকে প্রশ্ন করার নময় এখন নয়, এখন তিনি লোকাবাপে পিও্ডের জন্ত 

বিচরণ করিতেছেন | আমি এই ভিক্ষুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ুগমন করিব, 

অর্থী মার্গের উপা্ক জ্ঞাত হইব ।” ক ট 

১৩। তিনি স্থবিরকে পিগুপাত লাভ করিয়া অন্ততর অবকাশ ঘুক্ত 

স্থানে যাইতে দেখিয়া এবং তাহাকে বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া নিজের পরি- 
ব্রাক পী'ড়ি পাতিয়া দিলেন । ভোজনকত্য সমাপ্ত হইলে তাহাকে 
আপনার কুণ্ডিকাঁতে করিয়। জল. দিলেন। এইরূপে আচার্ধাত্রত করিয়! 

ভোজন শেষে মধুর সম্ভাষণ পূর্বক লিজ্ঞাসা করিলেন__ “বন্ধু, আপনার 
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'ইক্দ্রিয়ানি পরিস্ুদ্ধো উবিবঞ্ধো পরিয়োদাতো।, কংসি ত্বং আবুসে। 

উদ্দিতা পববজিতো £ কোবা তে সথথা ? কল্প বা ত্বং ধন্মং 

রোচেসীগতি পু্ছি | | 

১৪ । থেরে। চিন্তেসি“ইমে পরিব্বাজ্জকা নাম সাসনজ 

পটিপন্ভুতা, ইমল্স সাসনে গম্তীরতং দজেজামী”তি অন্ডনো নবক* 

“ভাবং দগ্গেন্তে আহ-_“অহং খো আবুসো নবোঃ অচিরপৰ্বজিতো, 

অধুনাগতো ইমং ধণ্মবিনয়ং, ন তাবাহং সব্থিলামি বিখারেন ধ্ং 

দেসেতুংতি | পরিব্বাজকো- “অহং উপতিজো। নাম, ত্বংত যথা" 

সত্ভতিয়া অপ্নং বা বন্তং বা বদত্ুঃ এতং নয়সতেন নয়সহজেন 

পটিবিস্ষিতুং ময়্হং ভারো”তি চিন্তেত্বা আহ-_ 

উন্ত্িয় সমূহ প্রসন্ন, প্রতিকৃতি (ছবিবর্ণ) পরিস্তদ্ধঃ উজ্জল ) আপনি কাহাকে 

উদেশ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন ? আপনার শাস্তা কে? কার ঙ্্ে 

সাপনি অভিরূচি সম্পন্ন 2৮. 

১৪ । স্থবির চিন্তা করিলেন--“এ সকল পরিব্রাঙ্দক শাসনের প্রাতি- 

পক্ষভূত, ইহাকে শাসনের গম্তীরতা প্রদশন করিব 1” এই সঙ্কল্প করিস! 
নিজের নবীনত্ব প্রদদশন করিয়া কহিলেন--প্বদ্ধু,। আমি নবীন, প্রতি 

ভইগ্সাছি - বেশীদিন হয় নাই, সম্প্রতি এ ধর্-বিনয়ে আসিয়াছি, সবিস্তার 

ধর্ম দেশন। করিতে আমি পারিব না” 

পরিব্রাঞঙ্গক বলিলেন-_“আমার নাম উপতিষ্য, আপনি যথা শক্তি অল্প 

হউক যা বহু হউক বলুন, ইহাকে শত প্রকারে কি সহন্্ প্রকারে বিশ্লে- 

ষণ করিয়। বুঝিবার ভার 'আমার উপর |” . এই ভাবে সা করিম গাথায় 

[ও এ+ 8 পি 
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 পঅপ্নং বা বন্ুং বা ভাস, অথগ্রেহব মে জহি, 

ভাগ্নের সে আতখো কিং কাহলি ব্যগ্তনং বহুং”তি | 

১৫ | এবং বুছে থেরে। শ্যে ধন্মা হেতুপ্লভবা”তি গাথং আছ । 

'পরিব্বাস্তকো পঠমপ্দযুমেব স্তস্থা লহঙ্গনয়সম্পন্লে দোতাপতি ফলে 

পতিটঠহি, ইতরং পদ্দদ্বয়ং সোভাপন্ন কালে নিটঠাপেলি । লোপি 

সোতাপন্সো ভ্তত্বা উপরিবিসেসে অগ্পবন্ততস্তে “ভবিতাতভি এ 

কারণং”তি সঙ্পব্ধেন্বা খেরং আহ--“ভন্তে, মা উপরি ধন্সদেসনং 

বডচয্লিখ, এন্ডতকমেন হোত কৃহিং অমাকং সখা তসতী”তি £ 

“বেলুবনে আবুসোশতি । 

“তেন ছি ভন্তে, ভচ্ছে পুরভো যাখ, মযুছং একো লহায়কো 

“অল্প ধা বহু বা কহ, অর্থ কছ আমারে 

অর্থে মোর প্রয়োজন, বর্ণ বু কি করে?” 

১৫। তিনি ইহা বলিলে সুবির “ঘে ধর্ম হেতুপ্রভব” ইত্যাদি গাথা 
কঠিলেন । পরিব্বাজক প্রথম পদ্য শুনিয়া সভশ্্ শ্টায় সম্পন্ন শ্রোতাপত্তি 

ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন) অপর পৰৰয় তাহার জ্রোতাপন্ডি কালে সমাপ্ত 

তহল | তিনি আোতাপনন হইয়া উত্তব্িতর মার্গ-ফলাদির, অপ্রাপ্তে চিন্তা 

রিলেন__ উনার কোন ফারণ থাকিবে” এই চিন্তা করিশ্া স্থবিরকে 

কহিলেন_-পভস্তে, এত দূরহই হোক? এর অধিক ধর্মদেশনা. বাড়াইবেন 

নাঃ আমাদের শান্তা কোথায় বাস কেন ?” 

“বেণৰনে আবুল |” এ. 

“তবে ভন্তেঃ আপনি আগে খান* আমায় একজন বন্ধু আছেন, 

৮723 
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'অখি, অমেহহি চ অগ্রঃমপ্রঃং কতিক1 কতা--৫ষে। পঠমং অমতং অধি- 

গচ্ছতি সো আরোচেতৃ”তি ৮ অহং তং পটিঞ্রথং মোচেত্বা মন 
সহায়কং গহেত্বা তুমহাকং গতমগ্গোনেব সথ,সস্ভিকং আগমিলামী”তি 

পঞ্চপতিট্ঠিতেন খের পাদেন্থু নিপতিত্বা তিব্থত্ত,ং পদক্থিপং কনা 

থেরং উয়্যোজেত্বা! পর্িক্বাজকারামাভিমুখো। অগমাসি | | 

১৬। কোলিতপরিৰ্বাজকো তং দুরতোবাগচ্ছস্তং দিন্সা “অজ্ঞ 
*মঘৃহং সহায়কজ মুখবণো ন অঞ্ঞদিবসেনু বিয়ঃ অদ্ধা নেন, অমতং 

অধিগতং ভবিজতী?তি অমতাধিগমং পুচ্ছি । সো পিক্স “আমাবুসো 

অমতমধিগতং”তি পটিজানিত্থা তমেব গাথং অভাসি | গাগা 

পরিয়োসানে কোলিতো। সোতাপত্তিফলে পতিটঠকিত্বী আহ-- 

“কুহিং কির সম্ম অমহাকং সথা বসতী”তি ? “বেলুবনে কির 
সন্ম, এবং নো আচরিয়েন অঅজিখেরেন কথিতংশতি । 

আমাদের দুইজনের মধ্যে কথা হইয়াছে__যে প্রথমে অমুত পার সে অপরুকে 

বলবে | আমি নেই প্রতিজ্ঞা মোচন করিয়া আমার বন্ধুকে লহয়। 

আপনার গমন পথেই শান্তার নিকট আসিব 1” ইহা বলিয়। স্থবিরের 

পাদমূলে নিপিতিত হওত পঞ্চাঙ্গ প্রণতি করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন 

এবং স্থবিরকে বিদায় দিয়! পরিব্রাজকারাম অভিমুখে গমন করিলেন | | 

১৬। কোলিত পরিব্রাজক তাহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মনে 

মনে কহিলেন-_-"আজ আমার বন্ধুর মুখবর্ণ অন্য দিবসের ন্যায় "নহে, 
নিশ্চয়ই হইনি অমৃণ্ত পাইয়া থাকিবেন 1” তিনি তাহাকে অমৃত প্রাপ্তির 

কথা ভিজ্ঞাদ! করিলেন | তিনিও “হা আবুদ, অমৃত পাইয়াছি ।” 
লিয়। প্রত্যুত্তর দিয়া সেই গাথাই কহিলেন । গাথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 

কোলিত স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন--সৌমাট, আমাদের 

শাস্তা কোথায় বাস করিতেছেন ?” পবেণ,বনেই মৌমায, আমাদের আচার্য 

অশ্বজিৎ স্থবির এরূপ কছিলেন |” ৃ 
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“তেন হি সন্ম আয়াম সথারং পজিঙ্গামা”তি | 

১৭। সারিপুত্তখেরো চ নামেস সদাপি আচরিয়পূজকোব, তষ্মা 
সহ্থায়কং এবমাহ-- "সম্মত অম্হেহি অমতং অধিগতং অমহাকং 

আচরিয়জ সঞ্ভয়পরিববাজকআপি কথেলাম বম্বমানে! পটিবিস্থিজতি, 
অপটিবিস্কন্তো অমহাকং সদদহিত্থা সখসস্তিকে গমিজগতি, কুদ্ধানং 

দেসনং সত্ব মগ্জাফলপটিবেধং করিজ্াতীশতি । ততো! ঘ্বেপি জন, 
সপ্তয়ভা সম্তিকৎ অগনংস্ত্র । সগ্তয়ো তে দিস্বাব *কিং ভাতা । 

কোচি বো অনতমগ্গারেসকে! লব্দো৷ ?*তি পুচ্ছি । 
আম আচরিয়, লদ্ধো | বুদ্ধো লোকে উপ্লম্নো, ধন্মো উপ্পমোঃ 

সঙ্যো উপ্নন্ো” তুম্হে তুচ্ছে অসারে বিচরথ, এখ সথ্সস্তিকং 

গমিআামা”তি | 

“গচ্ছথ তুম্হে আহং ন লব্থিআামী”তি । 

“তাহা হইলে নৌনা, চল যাই, শান্তাকে দেখিগে |” 

১৭। এই সারিপুত্র স্থবির সর্বদা আচাধ্য পৃজক ছিলেন, সেই জন্য 

বন্ধুকে এরূপ কছিলেন--*দৌন্য, আমরা অমুত পাইফাছিঃ আমাদের আচাগ্য 

সঞ্জয় পরিব্রাজককে ও বপিব, বুঝাইলে তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন 

না পারিলে আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া শান্তার নিকট যাইবেন । 

বৃদ্ধের দেশনা শুনিয় মার্নকল লাভ করিবেন 1” তাহার,পর ছুই জনেই 

সঞ্জয়ের নিকট গমন করিলেন । সঞ্জয় তাহাদিগকে দেখিমা জিজ্ঞাব! 

করিলেন__-“বৎসগণ, কোন অযুতোপদেষ্টা পাইয়াছ কি ?” 

“হা! আচাধ্য। পাইকাছি । জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, বন্ম উৎপন্ন 

5ইয়াছেন, সঙ্ঘ উৎপন্ন হইয়াছেন । আপনি তুচ্ছ অদারে বিচরণ করি" 

তেছেন) আনুন, শান্তার নিকট যাই |” * 

“তোমরা যাও) আমি যাইতে পারিব ন! |” 
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কিং কারণাশতি £. 

“অহং মহাক্গনজ আচরিয়ে। হত্বা বিচরিং, তত মে অন্তেবাসি 

ভাবো চাটিয়! উদঞ্চনভাবগ্পতি বিয় হোতি, ন সব্তিষ্জামহং আন্তে- 
বামিকবাসং বসিতুংশতি | 

১৮ । পা এবং করিখ আচরিয়াতি | 

» “হোত ভাতা, গচ্ছথ ভুমেহ নাহং সব্বিজামীগতি | 
*আচরিয়। লোকে বুদ্ধন্ত উপ্নন্নকালতো পটঠায় মহাজনে। 

গন্ধমালাদিহণ্যো। গন্জা তমেব পুজেজতি, ময়ম্পি তখেব গমিজাম 

ভউুমেই কিং করিষ্তাথা”তি ? ৮ ক 
“তাতা, কিননুখো ইনন্মিং লোকে দক্ধা বহু উদাহু পণ্চিতা”তি % 

“দন্ধা আচরিয়, বহু, পঞ্ডিতা নাম কতিপয়া এব হোল্ভী”তি 

«তেনহি তাতা, পঞ্চিতা৷ পণ্ডিতসমণঙ্জ গোতমতা সম্ভিকং গমি- 

“কারণ কি ?% 

“আমি বহঞ্জনের আঠাধা হইয়া বিচরণ করিতেছি ; আমাকে তাহার 

শিষ। হইতে বাওয়া জালার হাড়িকড়ি হওয়ার ন্যায় ভয় । আমি শিবু 

ভাবে থাকিতে পার্সিব না 1” 

৯৮1 পআাচাষ্য? এরূপ কপ্রিবেন না|” 

শথাক! থাক! বাছারা! তোমরা যাও, আমি পারিব না 1” 
“আচার্যয। সংসারে ঘুদ্ধেৎপত্তির কাল হইতে জনগণ গদ্ধমালাদি চন্টে 

যাইয়া তাহাকেই পুজা করিবে, আমরাও সেখানে যাইব আপনি কি. 

করিবেন $? | | ্ ও 

-পশ্রিয় বৎসগণ, এ সংগাযে মুর্খ অধিক না পণ্তিত.অধিক 15 .. 

*আটাধ্য। মুর্খ হই অধিক, পশ্তিত কয়েক জন মাত্রই |, 

*তবে পণ্ডিতেরাঁ_ পশ্ডিত-শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে ?. 
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তস্তি, দন্ধা দন্ধগা মম সস্ভিকং আগমিষ্টন্তি, গচ্ছথ তুমেছ নাহং 

গমিঙ্গামী*তি | 

তে পপপ্রহায়িজথ তুমেহ আচরিয়া”তি পক্ষমিংস্থ। 
১৯ | তেন্ত গচ্ছন্তেন্ সঞ্জয়ঙ্জ পরিস! ভিজ্জি | তন্মিং খণে 

আরামে তুচ্ছে। অহোসি। সো তুচ্ছং আরামং দিশ্বা উপহং 

লোহিতং ছডেঙসি | তে হিপি সদ্ধিং গচ্ছন্তেম্ন পঞ্চন্ন পরিববাজক-. 
সতেম্থ সপ্ভেয়্যানি অড্ডতেয়্যপতানি নিবতিংস্থ । তে অভতনো আস্তে" 

বাসিকেহি অড্ডতেয়্যেহি পরিব্বাজকসতেহি সদ্ধিং বেলুবনং অগমংনু। 
সপ্সা চট্টুপরিস মন্থে নিসিমো ধণ্মং দেসেম্তো তে দূরতোব দিস্বা 

ভিব্ধু ক্লামন্তেসি “এতে ভিন্ববে, দ্বে সহায়কা 'আগচ্ছন্থি 

কোলিতো চ উপতিগ্গো চ, এতং মে সাবকয়ুগং ভবিঙ্গাতি অগ্চাং 

ভন্দযুগং তি 

নর্খেরা-মূর্খ আমার নিকট আসিবে। তোমরা যাও, আমি যাইব না /” 
“আচার্য, আপনি বুঝিৰেন 1৮ এই বলিয়া তাহারা চলিয়াগেলেন | 

১৯। সাহারা চলিয়া গেলে সঞ্জয়ের দল ভাঙ্গিয়া গেল। সেই ক্ষণে 
আরাম শৃন্ত হইল | তিনি শৃন্ভ আরাম দেখিয়া উত্তপ্ত বন্ত বমি করিলেন ! 

স্টাহার্দের সহিত যে পাঁচশত পরিব্রাজক যাইতেছিলেন স্ঠাহাদের মধ্যে 

সঞ্জয়ের নিজ্গ শিল্য আড়াই শত নিবৃত্ত হইলেন । তাহারা নিজেদের আড়াই 

শত পরিভ্রা্ক. শিখ্যের সহিত বেণ,বনে গমন করিলেন ॥ শান্তা পরিসদ 

চতুষ্টয়ের মধ্যে আসীন থাকিরা ধর্ম দেশনা! করিবার লময় তাতারদিগকে 

দূর হইতে দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে ' সম্বোধন করিয়া! কছিলেন-- “ভিক্ষুগণগ 

কোপিত ও উপতিথ্য নামক এই ছুইঞজন বদ্ধু আলিতেছে, ইহারা! আমার 
শ্রাবক 'যুগল হইবে, শ্রেষ্ঠ, ভদ্র শ্রাবক যুগল |» 



১৮২ , ধন্মপদটঠকথা [১- -ধমক 

২৪150 সথারং বন্দিহ। একমন্তং নিসীদিংনুৎ তে ভগবন্তং এতদ- 

বোচুং--“লভেয়্যাম ময়ং ভন্ভেঃ ভগবতো। সম্ভিকে পক্ষজ্জং লভে- 

্যাম উপসম্পদং+তি । 

,. “রথ ভিব্ধবো”তি ভগবা অবোচ-_ “স্বাব্থাতো! ধন্মোঃ 
চরণ ব্রঙ্গচরিয়ং .সম্মা দুঝ্থতা তন্তকিরিয়ায়া”তি | সবের ইদ্দি- 

ময় পৃত্তচীররধর্। বগ্তাসতিকথেরা বিয় অহেঙ্গং 

২১ । অুঝ নেসং পরিসায় চরিতবসেন সথ ধম্ম্দেসনং বড্ডেসি 
ঠপেন্বা দে অগ্গাবকে 'অবসেসা অরহস্তং পাপুণিংস্থ । অগ্গাসাবকানং 

পন উপরি মগান্তয়কিচ্চং ন নিটঠালি | কিং কারণা ? স্বাবক- 
পারুমীঞ্জাণজ মহন্ততায় | অথায়স্মা মহামোগাল্লানো পৰবজ্িত 

দিবসতো সম্তমে দিবসে মগধরটেঠ কল্লবাল্ গামকং উপনিজায় 

বিহরন্তো থীনমিদ্ধে ওক্ধমন্তে সথারা সংবেজিতো থীনমিদ্ধং বিনো- 

ফি 

১২০ 1 তাহারা ভগবানকে নন্দন! করিয়া একপ্রানস্তে উপবেশন করি- 

লেন । তাহারা ভগবানকে এন্টরূপ বলিলেন “ভস্থে। আমরা ভগবানের 

সমীপে প্রব্রত্যা ও উপনম্প্ধা নিব |” 
“এস ভিক্ষুগন ১৮ বলিয়া ভগবান কহিলেন-- “ধর্ম সু-ব্যাখ্যাত, 

ডঃখের অস্ত করিবার জ্ঞগ্ঠ সম্যকরূপে ব্রঙ্গচধ্য আচরণ কর 1” ইহ 

বলিতেই সকলে খদ্ধিনয় পাত্রচীবর ধারী শতবর্ষ স্থবিরের ন্যায় হইলেন । 

২১। অনন্তর তাহাদের পরিষদে শান্তা শ্রোতাদের চরিতান্ুযায়ী 

ধ্মদেশনা বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন । ঢই আঅগ্রশ্রাবক ব্যতীত আর 

সকলে অরৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন | অগ্রশ্রাবকদের উদ্ধতন নার্গত্রয়কুত্য তখনও 

শেষ হয় নাই । কারণ, শ্রাবক পারমী জ্ঞান মহত্তর । অনন্তর আয়ুন্মান 

মহামৌদগল্যারণ প্রব্রজ্যার দিন হইতে মপ্তম দ্রিবসে মগধরাজেয কল্পবাড়- 
গ্রামের উপনিশ্রয়ে বাদ করিৰার 'কালে তাহাকে স্তযানমিদ্ধ আক্রমণ করিলে 
শান্তার দারা দংবেগ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্যানযিদ্ধা অপনোদন, করিলেন । 
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দেতবা তথাগতেন দিল্পং ধাতুকম্মটঠানং ুণস্তোব উপার মঙগনতয়* 

কিচ্চং নিটঠাপেত্বা সাবকপারমীঞ্াণঙ মথকং পঞ্ভো 

২২ | সারিপুত্তথেরোপি পৰ্মজিতদিবসতো অদ্ধমাসং' ভাতিক্কমিত্া 
সার! সন্ধিং তমেব রাজগহং উপনিজায় সুকরখতলেনৈ বিইরস্কো 

অভ্ভনো ভাগিনেয়্যা দীঘনখ পরিব্বাজকজী 'বেদনাপরিগাহন্তনুন্তে 

দেসিরমানে স্বত্তাপুসারেন এাণং পেসেত্বা পর বনঢতং ভন্তং 

ভরপ্রন্তো বিয় সাবকপারমীঞ্াণজ মথকং পো! | ননুঢায়স্মা 

মহাপপ্রেগ ? অথ কন্পা মহামোগাল্লানতে। চিরভরেন সাবকপারম্ষী 

এ্সাণং পাপুণীতি ? পরিকম্মমহন্ততায় । 

২৩ | যথ', হি দুগাতমনুজা ষগ কণ্চি গন্গুকামা খিপ্পমেব 

নিক্ধমন্তিৎ রাজ্নং পন হগিবাহনকপ্পনাদি মহন্তং পরিকম্মং 

৮ 

তাহার পর তথাগন্তের প্রদন্ড পাতু-কক্ষস্থান শুনিতে শুনিতেই উদ্ধীতন মার্গাত্রয় 

ক্রুতা সমাপন করিয়া তিনি শ্রারক পারমীজ্ঞানের পরিপূর্ণত' প্রাপ্ত হইলেন | 

২২ সার্রপুত্র স্বিরও প্রপ্রদ্্যা দিবদ হইতে অর্কগান অতিক্রম 

করিয়। শান্তার সহিত পেস রাদ্রগৃহের উপনিশ্রয়ে শুকরক্ষত লেনে যখন 

বান করিতেছিলেন তখন তাহার ভাগিনেয় দীঘনথ পরজ।জুককে ণবেদনা 

পরিগ্রন্থ সুত্র” দেশনা করিবার সময় হৃএান্গযায়ী জ্ঞান বাড়াইয়। পরের 

করনত বাড়া-ভাত খাওয়ার স্তায় শাবক পারমীভ্ানের পুণন্রসপ্রাপ্ত হইলেন । 

আহুম্মান সারিপুত্র না মহাপ্রান্ঞ ? তবে ' কেন, মহাযোদগলাঁয়ণ হইতে 

দীর্ঘতর কাল পরে শ্রাবক পারমী জ্ঞানের পূর্ণতা শ্রাপ্ু হইলেন? পরিকর্শ- 

মহত্বহেতু | ক মুর্তি এ 

২৩।" যেমন ছুর্গত- মন্্ুযোরা কোথাও বাইতে 'তইলে আন বাহির” 

হর, রাজ্জাকে কিন্তু হস্ত বাহনাদির সা সজ্জা প্রতি উ্া শীরৌোজন 
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' লদ্ধূং বষ্তীতি, এবং সম্পদমিদং বেদিতৰৰং | ডং দিবসমেব পন সগ্থা 
বডটমানকচ্ছায়ায় বেলুবনে সাবক সঙ্লিপাতং কতা ঘ্বিক্ন খেরান . 

অগ্াসাবকটঠানং দত্বাপাতিমোব্ধং উদ্দিসি | ভিব্ধ উদ্ধাযিংচু-_“সথা 

মুখোলোকনেন ভিষ্বং দেতি, অঙ্গাসাবকটঠানং দেস্তেন নাম পঠমং 

পৰবজিতানং পঞ্চব্গিয়ানংদাতুং বট্টতি, এতে অনোলোকেন্তেন যসত্ের 

-পমুখানং পঞ্চপর্াসায় ভিন্ধুনং দাতুং বষ্টতি, এতে অনোলোকেন্তেন 

" যসখ্েরপমুখানং পঞ্চপণ্না নায় ভিব্ধূনং দাত়ং বট্রতি, এতে অনো- 

লোকেন্ভেন ভদ্দবগ্গিয়ানং, এতে আনোলোকে পতন উরুবেল কণ্তাপাদীনং 

তেভাতিকানং দাতুং কষ্টতি £ এত্তকে পহায় সব্বপচ্ছা পৰ্বজ্িতানং 

অগ্কাসাবকটঠানং দেস্তেন মুখং ওলোকেন্তা দিশ্নং”তি বদিঃম। সা “কিং 

কখেখ ভিব্্বেস্তি পুচ্ছিত্বা ইদং নামাতি বুতে “নাহং ভিন্তরবে, মুখং 

ওলোকেত্বা ভিব্ধং দেমি, এতেসং পন অশ্রনা অন্তনা পথ্িত পথিতমেব 

করিতে হয়ঃ ইহ তদ্রপ জানিতে হইবে | শান্তা সেই দিবসেই অপরাহে 

রেণুবনে শ্রাবকগণকে একত্রিত, করিয়া -স্থবিরদ্বয়কে অগ্রশ্রাবক পদ দির 

: প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিলেন । তিক্ষরা কাণাথুষা করিতে লাগিলেন-_ 

*শাস্তা দেখিতেছি মুখ দেখিয়াই তিক্ষ! দেন! অগ্রশ্রাবক স্থান দিলে পঞ্চ- 

ব্গীয়েরা আগে প্রব্রজিত হইয়াছেন তীহাদের দিতে হয়, তাহাদের বিষয় 

বিবেচনা না করিলে বশস্থবির প্রামুখ পঞ্চানন জন ভিক্ষুকে দিতে ভয়, 

তাহাদেরও বিবেচনা না করিলে ভদ্রবগীয়দের। তাহাদিগকে না করিলে 

উরুবেলা কশুপ প্রমুখ ত্রাতৃত্রয়কে দিতে হয় $ ইহাদিগকে বাদ দিয় সর্ধ- 
শেষ প্রত্রজিতদের অগ্রশ্রাবক স্থান দেওয়াতে মুখ দেখিয়া দিয়াছেন বলিতে, 

হয় ।' শান্তা জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বলিতেছ তিক্ষুগণ ?” ভিক্ষা 

তাহাদের অস্থযোগের কথা বলিলে, শান্তা কহিলেন প্তিক্ষুগর্ণ। আমি : 

মুখ দেরী তিক্ষা দিই না) ইহাদের আপন আপন প্রার্থিত বিষয়ই: 
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দেমি । অগ্রাকোগুপ্রেণ হি একশ্মিং সঙ্গে নববারে অঙ্গাসজ্- 
দানানি দেস্ভো ন অগ্গাসাবকটঠানং পখেত্বা অদাসি, অগ্গাধন্মং 
পন অরহত্বং সববপঠমং পটিবিষ্কিতুং পখেস্বা অদ্াসীগতি। 

“কদা ভগবাশতি ? | ৮৮, 

- প্ণিজথ ভিব্ববেশতি ? 

“আম ভন্তভে”তি । 

' ২৪ |" ভগরা অতীতং  আহরি--“ভিব্ববে ইতো৷ একনবুভি-. 

করলে বিপজী ভগবা লোকে উদপাদ্দি তদা মহাকালে। চুল- 

কালোতি দ্বে ভাতিকা কুটুম্থিকা মহস্তং সালিক্ধেত্তং বপাপেন্থং ! 
অথেকদিবসং চুলকালো সালিব্ধেন্তং গন্তা একং সালিগন্তং ফালেস্বা 

ধাদি, তং অতিমধুরং অহোসি। সো বুদ্ধপমুখজ ভিব্ধ,সঙঘজ 

ষ্ঠ 

দিয়াছি | অহৎ কোগুণা এক ফসলের দময় নযবার অগ্রশস্ত দান দিবার 

সমস্ব অগ্রশ্রাবক স্কান প্রার্থনা করিয়! দেয় নাই, অগ্রধর্থ অহৃব সর্বপ্রথম 

বৃঝিবার জন্ঠ প্রার্থনা করিয়া দান দিয়াছিল |” 
“কখন, ভগবান ?” | 

“শুনিবে ভিক্ষগণ ?” 

“হ1 ভস্তে |”. ৫ 

২৪1 ভগবান অতীতের কথা বর্ন! করিতে লাগিলেন-_ “হে ভিক্ষু- 
গণ. এখন হইতে একানবহই কল্লে বিপস্নী ভগবান সংপারে উৎপন্ন 

হইয়াছিলেন | তখন মহাকাল আর. চুলকাল নামে দুই তাই 

কুটুস্িক মহা এক ান্তক্ষেত্র বপন করিয়াছিল । একদিন ঢুলকাল 
ধান্তক্ষেত্রে গিয়া একটা ধান*থোর ভিরিরা খাইল, তাহ! খাইতে 

খুব মিষ্টি লাগিল .। ভাহাপ্র উচ্ছা হইল বুদ্ধ প্রমুখ তিক্ষুসংঘকে 

[24 
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সালিগন্তদানং দাতুকামো হত জেটঠকভাতিকং উপসংকমিত্বা 
“ভাতিক, সালিগন্তং ফালেতা ব 'দ্ধানং অনুচ্ছবিকং কথ পচাপেত্ব 
দানং দেমা”তি আহ। | | 

“কিং বদেসি তাত, সালিগন্তং ফালেত্ব। দানং নাম. নেব 
অতীতে ভূতপুব্বং, ন অনাগতে তবিজ্ঞতি, মা সঙ্ং নাসয়ী”তি। 
সো পুনগ্লনং যাচিয়েব। 

“. ২৫। অথনং ভাতা “তেন হি খেত ঘ্থে কোটঠাসে কতা 
মম কোটঠাসং অনামসিত্বা অন্তনো৷ খেততকোটঠাসে যং ইচ্ছি তং 
করোহী”তি আহ। সে! “দাধৃ”তি খেতং বিভজিত্বা বহু মুনুজে 
হণ্থকম্মং যাচিত্বা সালিগন্তং ফালেত্বা রা খীরে প্চাপেত্বা সপ্পি- 
মধুসব্থরাহি যোজেছ। বুদ্ধপমুখ্স ভিব্থ,সঙঘ্ দানং দত্থা। উত্তকিচ্চ 
পরিয়োসানে “ইদং তত্তে, মম অগ্গাদানং অগাধম্ম সব্বপঠম: 
উস ১১০০৯৯০০০৭০০৪০০০ 
ধান-থোর দান করে। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া বলিল-_ দাদা, 
ধান-থের চিরিক! বুদ্ধের যোগ্যমত পাক করাইয়] দান দিব 1” 
শি বলিতেছ ভাই, ধান-থোর চিরিয়া দান অতীতেও কেহ 

কখনও দ্েেরনাই, ভবিষ্যতেও কেহ দিবে না, ফসল নষ্ট কহিওন। 1” সে 
বারবার দাদার যত চাহিল । 

২৫ । দাদ! শেষকালে বলিল-_ “তাহা হইলে ধানের ক্ষেতকে দুই 
ভাগ করিয়া আমার ভাগ না টইয়া নিষ্ষের তাগ যাহা ইচ্ছা তাহা 
কর।” দে. ভিত | বলিয়। ক্ষেত বিভাগ করিল এবং বহু মভুর 
ডাকিয়া আনিয়া ধান-ধোর চিরিয়া জলছাড়া শুধু ছুধ দিয়া পাক 
করাইল । তাছাতে স্ব, মধু ও শুড় মিশাইয়। বৃদ্কে আর 
'ভিক্ষুংঘকে দান দিল । ভোজন কাধ্য শেষ হইলে এই প্রার্থন। 
করিল-_ “তন্তে) আমার এই. শ্রগ্রদান আমার অগ্রধন্থ মর্বপ্রথম 
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পটিবেধায় সংবন্ততৃ”তি আহ। 
২৬। সথথা “এবং -হোতুশতি অনুমোদনং অকাসি। সো 

পচ্ছ। খেশ্তং গন্তা ওলোকেন্তে৷ সকলব্ধেত্তে কগ্নিকবদ্ধেহি বিষ 

সালিসীসেহি সঞ্থল্পং দিস্বা পঞ্চবিধপীতিং পটিলভিত্বা “লাভা বত 
মেতি” চিন্তেত্বা পুধুককালে পুথুকগ্গাং নাম* অদাসি, গামবাসীহি 
সদ্ধিং অগ্গাসজদানং নাম অদাল্সি, দায়নে দায়গ্গাং, বেণিকরণে 
বেণঙ্গাং কলাপাদীন্ব কলাগঙ্গাং খল্গাং খল্ভ গুপ্গাং, কোটঠ্াস্তি ' 
এবং একসজ্জে' নববারে অঙ্গাদানং অদ্বাসি। ভঙ্গ সব্ববারে গহিত 
গহিতটঠানং পরিপুরি। সম্জং অতিরেকং উটঠানসম্পন্নং অহোপি । 
ধন্মোহি নামেস অভ্তানং রন্থস্তং রন্ধতি। তেনাহ ভগবা_ 

জ্ঞাত হইবার কারণ হউক |” | 

২৬ | শাস্তা-- «“এইরূপই হউক বলিয়া অস্ুমোদন করিলেন | 

পরে নে ক্ষেতে গিয়া দেখে কুগুলী কুত হুইয়া ধানের শীষ সারাক্ষেত 

ছাইয়া বাহির হইয়াছে । তাহা দেখিয়া পঞ্চ প্রীতি * লাভ করিনা 
চিন্তা করিল-. “*অহে)১ আমার কি লাভ !” সে তাহার ভাগোর 

বিষয় চিন্তা করিয়া পৃথুককালে বা চিড়ার উপযুক্ত সময়ে পৃথুকা গ্রদান 
দিল, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নবান্ন: দান করিল ধান কাটিবার সময় 

দায়নাগ্রদান। আটি বাধিবার সময় বেণী-অগ্রদান। “পাল। মারিবার? 

নময় কলাপাগ্রধান, মাড়াইৰানর সময় খলাগ্রদান, মাড়াইয়। খোলাস্ব 

নিয়া খলভগ্তাগ্রদান ও গোলায় তুলিবার সময় কোষ্ঠাগ্রধান '£ইরূপে এক 
ফসলে নয়বার অগ্রধান দিয়াছিল। প্রতোক বারই তাহার গৃহীত স্থান 

পরিপূর্ণ হইয়াছিল । শন্ত অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মকে যে 
রক্ষা! করে ধর্শ তাহাকে রক্ষা করে । তজ্জন্ত ভগবান বলিয়াছেন--- 

সা  -৬০-৮ পসপএাজাউর 

* স্ষুত্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্ধেত্তলিক। ও ক্ফুরণাপ্রীতি | 
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 প্ধশ্মো হবে, রব্ধতি ধন্মচারিং 

 ধন্মো সুচিধো সথখমাবহাতি « 

এসানিয! [সো ধণ্মে সুচিনলেক 

ন দুগ্গাতিং গস্ছতি ধণ্মচারীকতি 

২৭ । এবমেস বিপজী সম্মাসন্ুদ্ধকালে অক্গাধস্মং পঠমং 
পটিবিষ্থিতৃং পথেস্তো নববারে অঙ্গাদানানি অদ্াসি। উতো। সতসহত্জ- 

কগ্পমণ্থকে পন হংসবতী নগরে পছুমুস্তর ৰূদ্ধকালেপি সন্তাহং মহা- 

দানং দত্বা তত ভগরতো। পাদমুলে নিপজ্জিত্বা অগ্গাধম্ম পঠমং 

পটিবিষ্কনগ্থমেব প্থনং ঠপেসি । উতি ইমিনা ০০ ময়া 

দিম্ং, নাহং মুখং ওলোকেত্বা দণ্মী ”ভি | .. 
২৮ | “যসকুলপুত্তপমুখা পঞ্চপঞঞাসজনা কিং কম্মং 

করিংস্থ ভন্তভে”তি ? 

শ্ধন্মে বক্ষে যেবা ধশন্ম করে আচরণ, 

ধন্ম-চারী যথা স্থখে করে বিচরণ । 

ধর্-চারী দুর্গতিতে কখন না. যাক্স, 
ধন্ধীচরণে একফল ভানিও সবার ॥৮. 

১২৭1 এরপে সে বিপস্লী সম্যকসন্ুদ্ধের সময়ে অগ্রধশ প্রথম বুঝিবার 
জন প্রার্থনা 'করিষা নক়বার অগ্রদান দিাছিল। এখন হইতে শতপভম্ত 

কল্প পৃধেধ হংসবতী নগরে পছ্মুত্তর বুদ্ধের সময়েও সপ্তাহকাল মহাদান দিয়া 
সই, ভগবানের পাদযূলে পড়িয়া অগ্রধশ্থ্ প্রথম বুঝিবার্ 'জন্ত প্রার্থনা 

করিগাছিল। : কাজেই: তাহার প্রার্ধিত বস্তই তাহাকে দিয়াছি) ৮ দেখিয়া 
ধিই নাই।” | | ০ 

.২৮। শ্যশ প্রমুখ পঞ্চানন জন ভি কি কর্ম টাকি ভত্তে ?” 
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4“এতেপি একজা ব্দ্ধজ সন্তিকে অরহতং পেস্তা বং 

ুপ্রকণ্মং কত্বা অপরভাগে অনু্রন্নে বৃদ্ধে সহায়কা হৃত্বা বঙ্া- 
বন্ধনেন পুঞ্রানি করোস্তা অনাথমতসরীরানি পটিজগ্ান্তা বিচরিংস্থু । 
তে একদিবসং দগ্ ইথিং কালকতং দিব “ঝাপেজামাসতি 
স্ুসানং হরিংস্থ । এতেন্থ পঞ্চজনে “তুমেহ ঝাপেখা”তি হ্থসানে 

ঠপেন্বা সেসা গামং পবিটঠ1 যসদারকো! তং সরীরং' সুলেছি , 
রিদ্ধিত্বা পরিব্ত্েত্বা পরিবত্েত্বা ঝাপেস্তো অনুভসঞ্র্ঃং পটিঙসতি | 

ইতরেসম্পি চতুননং জনানং “পঙ্তাথ ভে) 'ইমং সরীরং তথ তখ 

বিদ্বস্তচণ্মং কৰরগোরপং বিয় অন্তুচিং দুগ্গন্ধং পটিকুলং”তি দজেসি | 

তেপি তখ অন্ুভসপ্রঃং পটিলভিংস্থ তে পঞ্চপি জন! গানং গন্তা 

সেস সহায়কানং কথয়িংস্ব | যলো' পন দারকো গেহং গম্ভা 

*তাহারাও একজন বুদ্ধের নিকট অরহস্ব প্রার্থনা করিয়া বহু পুণা 

কম্ম করিয়াছিল | এক সমগ্ন ুদ্ধোৎপত্তির পৃর্বে সকলে বন্ধু হইয়া জগ্দিয়- 

ছিল এবং তাহারা দল বাঁধিয়া! নিরাশ্রর লোকের শবদদাহনাদি পুণ্য কাজে 
লাগিয়। গিয়াছিল। একদিন তাহার! এক গভিনী সীলোকের মৃত্যু হইয়াছে 

দেখিয়া দাহ করিবার জন্য শ্শানে নিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্ো 

পাঁচজনকে মরা পোড়ার জন্য শ্বশানে রাখিয়া বাকী সব গ্রামে চলিয়। 

গিয়াছিল | বশকুমার সেই মুত শরীর শুলছ্বারা বিদ্ধ কুরিয়া উল্টাইয়া 

প্াল্টাইয়া পোড়াইবার সময় “অগুভ সংজ্ঞা” লাভ করিল। অপর চারিজনকেও 

€স প্দেখ গো, এ শরীর স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত চর্ধ হইয়া চিত্র-বিভিত্ত 

পকর সায় হইয়াছে 5 দেখ ক্ষি ছুর্সন্ধ! কি অশ্চি! কি প্রতিকূল” 

ইত্যাদি 'বলিয়া দেখাইল। ভাহারাও তাহাতে অণ্ডভ-নং্ঞা লাভ করিল। 

তাহার! পাঁচজনই গ্রামে গিয়া অন্তান্ঠ বন্ধুগণকে বলিল |. বশকুষার ঘরে গিয়। 
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মাতাপিতুননক ভরিয়ায় চ. কথেসি। তে 'সব্বেপি,অস্থভং ভাব- 
যিংস্থ। .ইদমেতেসং পুববকম্মং। তেনেব যসজ ইথাগারে -স্ুসান- 

সর উপজ্জি। তায় চ উপনিজ্য় সম্পত্তিয়া সবেবেসং বিসেসাধি- 

গমো। নিব্বত্তি। এবং ইমেপি অত্তনা পথিতমেব  লভিংস্তু, নাং 

মুখং ওলোকেত্বা দণ্মী”তি। 
২৯ । “ভদ্দবঙ্গিয় সহায়কা পন কিং কম্মং করিংসথ তস্তেসতি রন 

“এতেপি পুরববদ্ধানং সন্তিকে অরহতং পখেত্বা পুশ্রালি 
কত্বা অপরভাগে অনু্নন্নে বন্ধে তিংসধুত্তা হস্বা! তুষিলোবাদং স্ৃত্বা 
সট্ঠিব্গ সহজানি পঞ্দীলানি রব্ধিংস্থ। এবং ইমেপি এঅত্তনা 

পথ্থিতমেব লভিংস্থ, নাহং মুখং ওলোকেত্বা দ্মীগাত। 

৩০ । “উরুবেলকজপাদয়ো পন ভন্তে কিং করিংসৃশতি 1 

পিতা, মাত ও স্ত্রীকে বলিল | তাহারা সকলেই মুভ ভাবনা 

ভাবিয়াছিল। এই হুইল তাহাদের পূর্বকম্ম। সেই জন্যই সত্ী-আগারে 

যশের শ্মশান জ্ঞান হইয়াছিল। সেই উপনিশ্রয় সম্পত্তির বলে সকলের 

অবহত্ব লাত হইয়াছে । এইরূপে ইচারাও নিজেদের প্রাধিত বিষয়ই লাত 
করিয়াছে, আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই |” 

২৯। “ভদ্রবর্গীয় বন্ধুরা কি কর্ম করিয়াছিলেন ভত্তে?” 

“ইহারাও পুর্ব বুদ্ধগণের নিকট অরহস্ব প্রার্থনা করিয়া! পুণা কন্ধ 

ররিয়াছিল ১০ পরে এক দময় বুদ্ধোৎপত্তির পূর্ে -ভ্রিশদ্রন ধূর্ত (পাশা 

খেলোয়ার ) হইয়া জন্মিয়াছিল এবং তুঙ্ডিল মুনির উপদেশ, শুনিয়া ষাঁটি. 

হাজার বদর পঞ্চশীল রক্ষা করিয়াছিল । কাজেই ইহারাও নিজেদের 

প্রাধিত বিষয়ই পাইরাছে, আমি মুখ দেখিয়া! দিই নাই।»” 
৩০ 1 প্উক্ধুবেল কশ্তপ প্রভৃতি কি করিয়াছিলেন তত্তে ?” 
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“তেপি অরহত্বমেব পখেত্বা পুশ্রণনি করিংস্থা। ইতো হিদ্দে 
নবুতিকপে তিজো! ফুশোতি দ্বে বদ্ধা উপ্পভ্ভিংস্থু। ফু বদ্ধ 

মহিন্দো নাম রাজা পিতা অহোসি। তম্মিং পন সন্বোধিং পন্ড 
রপ্রে কণিটঠপুত্বো অগ্াসাবকো, পুরোহিতপুত্তো ছুতিয়সাবকো 

অহোসি। রাজা সথ্সস্ভিকং গ্ত “জেটঃপুত্তো মে বদ্ধো, কণিটঃ 

পুত্তো অগ্গাসাবকো, পুরোহিতপুতো  ছুতিয়সাবকোগতি তে 
গুলোকেত্বা “মমেব বুদ্ধো, মমেব ধন্মো+ মনের সঙ্ভেবা”তি “নমো 

তঙ্গ ভগবতো অরহতো! সপ্মাসন্ুদ্ধগা”তি তিব্ধত্তুং উদ্ানং উদ্দা- 
নেত্বা স্ুখপাদমূলে নিপজ্জিত্বা “ভন্তে, ইদানি মে নবুতিব্গসহজ 
পরিমাণজ আহুনো কোটিয়ং নিসীদিত্বা নিদ্দায়নকালো। বিয় ; 
অপ্রেঃসং গেহপ্বারং অগন্ত। ধাবাহং জীবামি তাব মে চত্তারে। পচ্চয়ে 

“তাহারাও অরহত্ব প্রার্থন! করিয়া বহু পুণ্য কাজ করিয়াছিল। এখন 

হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে তিষ্য ও ফুষ্য নামক দুইজন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। 

ফুছ বুদ্ধের পিতা ছিলেন মহেঙ্র নামে এক রাকা। তিনি সন্বোধি প্রাণ 

হইলে রানার ছোট ছেলে হইল অগ্রাশ্রাবক, পুরোহিতের হেলে হইল 

দ্বিতীয় শ্রাবক। রাজা শান্তার নিকট যাইয়া! চিন্তা করিল--“আমার দ্ধ 

পুত্র বুদ্ধ, কনিষ্ঠ পুত্র অগ্রশ্রাবক, পুরোহিত পুত্র দ্বিতীয় শ্রাবক,” এই 

চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে 'মবলোকন করিয়া *বুদ্ধ আমারই; ধর্ম আমারই, 
সংঘ আনারই” এই ভাবে গদ্গদ হুইয়! তিনবার উদ্দান স্বরে “সেই ভগবান, 

অরহৎ, সম্যকসনবদ্ধকে নমস্কার” বলিয়া শাস্তার পায়ে পড়িয়া কহিল-_ 
“তস্তে, এখন আমার নবই হাভ্রার বৎসর আযুক্গালের প্রান্ত সীমায় বসিয় 

নিদ্রা যান্য়ার সময়ের মতই হহয়াছে £ঃ যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন 

অন্ের গৃহ দ্বারে না যাইয়া আমার গৃহেই আপনার খাওয়া পরাি চারি প্রত্যয়ের 



নাঃ ১শষমক- 

পাতি পিএ গহেতা নিবদ্ধ: রুকুলনং করোতি। | 

 রপ্রেণ পন অপরেপি তয়ো পুতা। অহেন্তং | তেঙ্গ 

এ সা পরিবার], মক্ষিমগ্জ- তীনি; কলি ম্বে। 

তে “ময়ম্পি ভাতিকং তোজেজামা”তি. পিতরং ওকাসং ষাচিস্বা 

অলতমান' পুনপ্ল,নং" ষাচস্তাপি অলতিত্বা৷ পচ্জন্তে কুপিতে ত্জ 

বৃপুমনথায় -পেসিতা পঙ্চন্তরং বৃপসমেত্া পিতুসস্তিকং আগমিংস্। 
'অথ তে পিতা আলিঙজিত্বা সীসে চুন্িত্বা “বরং বো তাতা ! 

জন্মীশতি, আহ।. তে “সাধু দেবা”তি বরং গহিতকং কত্ধা পুন 
কতিপাহচ্চয়েন পিতরা “গণহথ তাতা, বরংস্তি বুত্তে- , 

“দেব, অমহাকং অপ্রেঃন কেনচি অথো৷ নথি” ইতো পাঠায় 
$ 

ব্যবস্থা হইবে আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। বুদ্ধ রান্ধি হইলে 

ভিনি নিত্যই বুদ্ধের সেবা করিতে লাঁগিলেন। 

৩১ । রাজার আরও তিন ছেলে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে জোট পুত্রের 

পাচশত, মধ্যমের তিনশত, কনিষ্টের ছুইশত করিয়! যোদ্ধা! পরিজন ছিল। 
তাহাদেরও ইচ্ছা) হইল দাদাকে ভোজন করাইবে। পিতার নিকট গির। 

অনুমতি চাহিল কিন্তু পাওয়া গেল না। বাররার চাহিয়াও পাইল না। 

এমন সময় সীমান্ত প্রদেশে অশান্তি হইল। শাস্তি স্থাপনের জন তাহার! 

প্রেরিত হইল। সীমান্তে শাস্তি স্থাপন করিয়া পিতার নিকট ফিরিয! 
আসিল। পিতা গুত্রদের আলিঙ্গন করত শ্রির চুম্বন, করিয়া বলিলেন-_. 

শ্রিৎসগণ, তোমাদের বর দিব।” তাহার] “দাধু দেব” বলিয়া বর নিতে 

রাজি হইল। আর কিছু দিন পরে পিতা ছেলেদের ৰলিলেন--” বাবা, 

ক মাও ।” | | 
. ভাহাকরদিল_” দেব, আমীদের ও অন্ত কিছুত দূরকার নাই, এই রর 



ধগ গা] ূ অল নখ রি 

ময়ং ₹ তিক, ভোঙজেজাম,- ইং নো ব্রত বহি আহংন্ 

“ন দেঘি তাতাসতি।. 

অপনি্ালং অদ্দেস্তা সত্বসং মংঘচ্হগানি দেখাগতি?, 

*ন দেমি তাতা্তি। 1 

““তেনহি ই, পঞ্চ, উত্তারি, তীপি, দে, একং সংবচ্ছরং, 

সতত মাসে, ছমাদে, পঞ্চ মাসে, চত্তারো মাসে, তযো। ০০০৪ 

“ন দেমি তাতা”তি | ৃ 

“ছোতু দেব, একেকজ নো একেকং 'মালং কত্বা রা 
মাসে *দেখা”তি। | ও 

“সাধু “ভাতা, তেনহি তয়ো মাসে তোেখা”তি। 

৩২ | তেসং পন তিগ্রশ্পি একোব কোটঠাগারিকো, একো 

আযুত্তকো, তন্স ঘ্বাদল নভৃতং পুরিসপরিবারে। । তে তে পক্কোসাপেকা | 

আমর দাদাকে তোঙ্ন করাইবঃ আমাদিগকে এই বর. দিন।” 

না বাবা, তাহ! দিব না।” 4 

“বরাবরের জন্য না দেন ত সাত বছরের পস্ঠ দিন রর 

..শনা বাবা, দেব না” রর 

ূ তাহা হইলে ছয়ঃ পাঁচ, চারিঃ তিন, ছুই, এক বৎসর,  সাভমাস,, 

ছ্র মীদ, পাচ মাস, চারি ২ মাস, তিন মাদের জগ্য দিন ।” 
না বাবা, দেব ন1।” ৪ | 

“তবে বাৰা। মামাদের এক এক ক্রনকে এক এক মাস করিয়া রি 

মাপ" বিন ।” রঃ | 

- “আচ্ছা বাবা, তাঁহা হইলে তিন মাস ভোজন করাও1” 

৩২) তাহাদের তিন জনেরই এক তাগাগারিক, এক কোবধ্্ষ 
এবং: দ্বদিশ: অবুত: পরিধণ' তাঁহারা: ডাহ্াদিগকে উাকা ইয়া বলিল- 

4725 



১৯৪ ... ধন্মপদট্ঠকথা। . রি [১-ষমক 

“ময়ং ইমং তেমাসং দসসীলানি গহেত্া. _কাসায়ানি, নিবাষেত্া 

সবার! সহবাসং বসিলাম ৷ তুমেহ এত্তকং নাম দানরটং গহেত্। 

দেবসিকং নবুতি সহজানং ভিব্ধ্নং যোধসহতজজ চ নো! সব্বং 

খাদনীয়ং  ভোজনীয় সংবত্তেয়্যাথ | ময়ং হি ইতো। পটঠায় ন 

বিঞ্চি বব্ধামা”তি বদিংস্ |. তে তয়োপি জনা! পরিবারক পুরিস 

সহজং টা দসমীলানি সমাদায় কাসাবনিবখা বিহারে ফেব 

'বসিংস্থ | 
৩৩ | কোটঠাগারিকো। চ আয়ুত্বকো চ একতো বা তি 

ভাতিকানং কোটঠাগারেহি বারেন বারেন দানবটং গহেতা “দানং 
দেস্তি । কণ্মকরানং পন পুণ্তা ষাগুতত্তাদীনং পন অন্ধায় রোদস্তি, 

তে তেসং. ভিব্ধুসঙ্বে অনাগতেয়েব ষাগুভত্তাদীনি দেস্তি। 

ভিব্ধ,সঙ্বঙ্গ ভত্তকিচ্চাবসানে কিঞ্চি অতিরেকং ন ভূতপ্ুৰবং | 
তে অপরভাগে “দারকানং দেমা্তি অবনাপি গহেত্া খাদিংস্থ | 

«আদর! এই তিন মাস দশশীল নিয়া, কাষায় বন্ত্ পরিয়া শাস্তার মঙ্গে থাকিব। 

তোমরা এ পরিমাপ দানদামগ্রী নিয়া নব্বইহাজার ভিক্ষুর ও হাজার 
ঝোদ্ধার খান্ত-তোজ্যের বন্দোবস্ত কর। আমরা ইহার পর আর কিছু 

বলিব ন1।”” তাহারা তিনজনই হাজার পরিজনের সহিত দশশীল .গ্রহণ 

করিয়া, কাষায়বন্্ব পরিহিত হইয়া বিহারেই বাস করিতে লাগিল।, 
৩৩1. ভগারাধ্যক্ষ ও-কোষাধ্াক্ষ একত্র হইরা তিন ভ্র/তার ভাগাগার 

হইতে. বারে বারে দান-সামগ্রী নিয়া দান দিতে লাগিল। কাঁ্ধ্য কারকদের 
ছেলের। যাু-ভাতাফির জন্ত রোদন করিত ) তাহারা ভিক্ষুসংঘ না আসিতেই 
তাঁহাদের খাওয়াই! দিত। ভিক্ষুসংঘের ভোজনের পর অতিরিক্ত কিছুই থাকিত 

না। পরে পরে তাহার! ছেলেদের দিতে গিয়। নিজেরা নিয়া খাইতে লাগিল। 



বঙ্গো] তাগ্গাসাবক-বখ্--৮ ৯৫ 

মনুপ্রঃং আহারং দিশা অপিবাসেতুং নাসম্দিং স্থ। ভে পন চতুরাসীতি 

সহজা অহেহৃং। তে সঙ্ঘত দিন্নদানবটুং খাদি কায়লস তেদা 

পরশ্মরণা পেস্ভিবিসয়ে নিব্বতিংস্ু | 

৩৪ | তেভাতিকা পন পুরিসসহজেন সদ্ধিং কালং কতা 

দেবলোকে নিব্বত্তিস্বা দেবলোকা দেবলোকং সংসরন্তা দ্বে নবুতি 

কপ্পে খেপেক্কং। এবং তে তয়ো ভাতরো অরহত্ুং পথেস্তা ত্দা 

কল্যাণ কন্মং, করিংস্থ। তে অন্তনা পথিভমেব লভিংন্থু, নাহং 

মুখং ওলোকেত্বা দক্সীগতি। তর্দা পন তেলং আযুন্তকো বিন্থি- 

সারে অহোসিঃ কোটঠাগারিকো! বিসাখো উপাসকো, তয়ে। 

রাজকুমার! তিয়ো জটিল অহেম্থং । তেসং কন্দরকরা! তদ! পেতেন 
নিব্বত্তিত্বা স্থগতি ছুগ্গতিবসেন সংসরন্তা ইমম্মিং কপ্পে চত্তারি 
বদ্ধস্তরানি পেতলোকেয়েব নিব্বত্তিংস্থ । 

ভান ভাল আহার দেখিয়া! লোভ সামলাইতে পারিল না। তাহারা সংখ্যায় 

চুরাশী হাদার। তাহারা সংঘকে দেওয়া দানসামগ্রী খাইয়। মৃত্যুর পর 
প্রেতলোকে শিয়! উৎপর হইল। 

৩৪ | তিন ভাই রাজপুত্র সঙ্গী সহম্তের মছিত কালপ্রাপ্ত হইয়া দেব- 

লোকে গিয়া উৎপন্ন হইল। তাহার! দেবলোক হইতে দ্েবলোকে সঞ্চরণ 

করিতে করিতে বিরানবাই কল্প ক্ষেপণ করিল। এইরূপে তাহার] তিন 

ভাই অরহত্ব প্রার্থনা করিয়া তখন কল্যাণ কর্ম করিয়াছিল। তাহারা 

নিজেদের প্রাধিত বিষয়ই পাইয়াছে, আমি মুখ দ্রেখিয়। দিই নাই। তখন 
তাহাদের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন বিশ্বিসার, ভাগুাগারিক বিশাখ উপাঁসক; তিন 
রাজকুমার ছিলেন তিন জটিল। তাহাদের কর্মচারীরা! তখন প্রেতলোকে 

উৎপন্ন হইয়া! ম্ুগতি হুর্খতি অনুসারে সঞ্চরণ করিয়া এই কলে চারি | 

বুদ্ধান্তর প্রেতলোকেই, উৎপর হইল। 
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৩৫ । তে ইসন্মিং. কপ্পে সব্বপঠমং উপ্লন্সং চত্তালীসসহজায়ুকং 
ককুসন্ধং ভগবন্তং উপসংকমিত্বা “অসহাকং আহারং লভনকালং 

আ[চিব্ধথা”তি পুচ্ছিংস | | 

,. সোপি-- “মম তাব কালে ন লিখ, মম পচ্ছতো 
মহাপঠবিয়া যোজসম্তং অভিরূল্হায় কোণাগমনবুদ্ধো নাম 

উপ্পজ্ভিতাতি, তং পুচ্ছেয়্যাথা”তি আহ । তে তত্তকং কালং 
খেপেত্া তন্মিং উপ্লমে তং পুচ্ছিংস্থ । | 

 লোপিচ-_ “মম ভাব কালে ন লভিজখ, মম পন পচ্ছতো মহা- 
পঠবিয়া যোজতনমতং অভিরূলহায় ক্পপৰ ,দ্ধো৷ উপ্নজ্জিঅতি,তং পৃচ্ছেয়্যা- 
থাতি আহ। তেন বুত্তকালং খেপেস্া তল উপ্নয়ে তং পুচ্ছিংসু । 

'সোপি-_“মম তাবকালে ন লভিঅথ, মম পন পচ্ছতো মহাপঠবিয়া 
যোজনমত্তং অভিরূল্ছায় গোতমো নাম বুদ্ধো উপ্পভ্ডিঅতি | 

৩৫ | তাহার এই ' কল্পের সর্ব প্রথমে উৎপন্ন চল্লিশ হাজার বছর 

আয়ুফ ককুসন্ধ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল--“আমাদের আহার 

লাভের সময় কবে বলুন।+? 

তিনি বলিয়াছিলেন-_.“আমার সময়ে পাইবে না, আমার পরে যখন 

মহাপুথিবী যোজন মাও অভিবুদ্ধি হইবে, তখন কোপাগমন বুদ্ধ জন্মিবেন, 

স্তাহাকে ভিজ্তাসা করিও ।” . তাহারা ততদিন অতিবাহিত করিয়া কোণা- 

গমন বুদ্ধ উৎপন্ন হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। 

5 তিনিও ভ্রলিলেন--“আমার সময়ে পাইবে নাঃ আমার পরে খখন 
মহাপৃথিবী ঠযাক্সন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন কন্থাপ বুদ্ধ জন্মিবেন, তাহাকে 
ভিজ্ঞাসা করিও 1” তাহারা! ততকাল: অতিবাহিত করিয়। তিনি উৎপন্ন 

হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। 
তিনিও, ঙ্িলেন--“আমার সমরে পাইবে না, আমার পরে যখন মহা- 

পৃথিবী যোজন মাত্র অভিবৃদ্ধি হইবে তখন. গৌতম নামক বুদ্ধ জন্ম হইবেন! 
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তদা তুমহাকং এাতকো। বিশ্বিসারো নাম রাজা ভবিজতি, সো সখ. 
দানং দত্বা তুমহাকং পত্তিং পাপেঙ্জতি, তদা লতিগ্রথাশতি আহ । 

৩৬ | তেসং একং বছ্ধন্তরং -ত্বেদিবসসদিসং অহোসি। 

তে তথাগতে উপ্নন্নে বিশ্থিসাররপ্র পঠমদ্দিবসং দানে দিলে পন্তিং 
অলভিত্বা রত্তিভাগে ভেরবসদ্দং কত্বা রপ্রে্গ অভানং দায়িংহ । 

সো পুনদিবসে বেলুবনং আগন্তা তথাগতঙ্জ তং পবত্তিং অরোচেসি | 

সপ্দা-_ “মহারাজ, ইতো! দ্েনবুতিকপ্পমথকে ফুঞ্জবদ্ধকালে এতে 

তব ঞাতকা, ভিক্ষু সংঘল্গ দিন্নদানবটুং খাদিত্বা পেতলোকে 

নিববন্তিত্বা সংসরন্তা ককুসন্ধাদয়ো বুদ্ধে পুচ্ছিত্া তেহি ইদঞ্চিদিঞ্চ 

বুত্তা এত্তকং' কালং তব দানং পচ্চাসিংসমানা হীয়্যো তয় 

দানে দিন্নে পন্তিং অলভমানা এবমকংসৃশতি আহ । 

তখন তোমাদের জ্ঞাতি বিশ্থিসার নামক রাজ হইবেন। তিনি শাস্তাকে দান 

দিয় পুণ্যফল তোমাদের প্রাপ্তি করাইবেন। তখন তোমরা আহার পাইবে । 
৩৬ | এক বুদ্ধান্তর তাহাদের পক্ষে আগামী কলোর স্তায় হইল। 

তথাগত উৎপর হইলে বিদ্বিসার রাজ! যখন প্রথম দিবস ধান দিলেন, 

সেই দ্বিন পুণ্য প্রাপ্তি না হওয়ার রাত্রিভাগে তাহারা ভৈরব রব করিয়া 
নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল। তিনি পরদিবদ বেণুবনে আসিয়া 
তথাগাতকে সেই বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শান্তা কহিলেন-_-“মহারাজ, এখন 

হইতে বিরানব্বই কল্প পূর্বে ফুস্সবুদ্ধকালে ইহারা আপন্মর জ্ঞাতি ছিল। 

ভিক্ষুদজ্ঘের উদ্দেপ্তে প্রদত্ত দান-সামগ্রী খাইয়। প্রেতলোকে উৎপন্ন হইয়াছে । 
সেখানে সঞ্চরণ করিতে করিতে ককুসন্ধাদি বুদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া 

তাহাদের মুখে এরূপ এরণ শুনিয়া এতকাল আপনার দান প্রত্যাশার 

ছিল। গতকল্য. আপনি দান দিলেও তাহাদের পুণাফল প্রাণ্থি না হওয়ায় 

গ্রইক্ূুপ করিয়াছে ।, সর 
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“কিং পন ভন্তে, ইদানিপি, দিল্লে লতিজ্তীপতি ? 

“আম মঙ্থারাজা' ইতি). রো 

৩৭ | রাজা বুদ্ধপমুখং ভিন সঙ্ঘং নিমন্ডেত্বা পুন দিবসে 
মহাদানং দত্বা “ভন্তে। ইতো তেসং পেতানং দিব্বন্নপানং 

সম্পজ্জঞতু”তি পতিং অদাসি । তেসং তখেব নিৰবন্তি । পুন 

দিবসে নগ্গা হুত্বা অত্তানং দ্চোন্বং । রাজা “অজ্জ তস্মে, 

নগগা হুত্বা অন্তানং দঙেন্ংতি পুচ্ছি । 
ক “বানি তেন দিল্লানি মহারাজা”তি |. | 

পুন দিবসে বুদ্ধপমুখ্স সঞ্জ্স চীবরানি দত্বা “ইতো, তেসং 
(দিব্ববগানি হোল্ততি পাপেসি । তং খণপ্রেঞ্ব ভেসং দিব্ববধানি 

উপ্নজ্ংস্থ । পেতত্তভাবং বিজহিত্বা দিব্বনুভাবে সহিংস । 

পতস্তে। এখন দিলে পাইবে কি?” 

“ছা! মহারাজ 1 

৩৭ । রাজা বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুংঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস মহাদান 

দিয়া কহিলেন-_““ভস্তে, এই পুণ্যর ফলে দেই প্রেতগণ দিব্য অনন-পানীয় 

প্রাপ্ত হউক।” এই বলিয়৷ পুণ্য প্রদান করিল। তাহাদের সেইরূপই 

লাভ হইল। পরদিবস নগ্লাবস্থায় নিজকে রাজার নয়ন গোচর করাইল। 

বাছা ভগবানের নিকট গিয়। কহিলেন_-” ভস্তে। আন্গ নগর হইয়া দেখা 

 দিয়াছিল।% | 
. “মহারাজ, আপনি বন দেন নাই তি (পরদিবদ বু্ধপরমুখ সংঘ 

ভীবর দান করিয়া! কহিলেন--*ইহাতে তাঁহাদের দিব্য বন্ধ লাভ রা রঃ 

এই বলিয়া পুপ্য.প্রদান করিল। সেইক্ষণেই তাহাদের দিব্য বন্তর উৎপন্ন 
হুইল। তাহার! প্রেতাত্মতাব ত্যাগ করিয়া দিব্যাত্্রভাবে সংস্থিত হইল। 



বগ্গো] রি অগসাবক-বথ--৮ [১৯৯ 

সা অন্ুমোদনং করোস্তো “তিরোকুড্ডস্থ তিটঠন্তী”তি আদিনা 

তিরোকুডচানুমোদনং অকাদি। অন্ুমোদনাবসানে চতুরাসীতিয়। 
পাণসহঙ্জানং ধণ্মাভিসময়ো অহোসি । ইতি সথা তেতাতিক- 

জটিলানং বর্ধ,ং কথেতা ইমম্পি ধন্মদেসনং আহরি 
৩৮1 দঅঙ্গাসাবকা পন ভত্তে, কিং করিংসৃ”তি ? 

অগ্াসাবকভাবায় পরথনং করিংস্থ । ইতে। কপ্পসতসহ- 

আাধিকত হি কপ্পানং অসংখেয়্যজ মণ্থকে সারিপুত্ো বৃাঙ্গাণ 
মহাসালকুলে নিব্বত্তি। নামেন সরদমানবো নাম অহোসি । 

মোগাল্ল'নো গহপতি মহাসারকুলে নিব্বন্তি | নামেন সিরিবড 

কুটুন্িকা,নাম অহোনি । তে উতোপি সহপংস্থকীলাগ্ধ সহা- 
যুকা অহেম্ং ! তেন সরদমানবো পিতুঅচ্চয়েন কুলসন্তকং 

মহ্াধনং পটিপজ্জিত্বা একদিবসং রহ্োগতো। চিন্তেসি-_ *"অহং 

শান্তা পুণ্যান্থমোদন করিবার সময় দেওয়ালের আড়ালে দাড়াইয়। থাকে” 

ইত্যাদি বাক্যে “তিরো কুড' সার কহিয়া অনুমোদন করিলেন। 'অন্থুমোননা- 

বসানে চুরাণী হাজার প্রাণীর ধর্মববোধ হইল। শান্তা জটিল ত্রাতৃজয়ের 
কাহিনী কহিয়া এই ধর্শবেশনাও ( প্রেতগণের বর্ণনা) করিয়াছিলেন। 

৩৮৭ গভস্তে, অগ্রশ্রাবকেরা কি করিয়াছিলেন ? 

“অগ্রস্রাবকত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল। এই হইতে লক্ষাধিক এক 
অসংখ্য কল্প পূর্বে সারিপুত্র ব্রাহ্মণ মহাশাল কুলে উৎপন্ন হইয়াছিল । 

তাহার নাম ছিল শরদ মানব। মৌদগল্যারন গৃহপতি মহাশাল কুলে, 

তাহার নাম হইয়াছিল শ্রীবঞ্ধ কুটুদ্িক। তাহারা দুইজনে খেলাধূলার 
সাথী। তাহাদের মধ্যে শরদ মানব পিতার মৃত্ার পর বহু পৈতৃক ধনের 
অধিকারী হইর| একদিন নিজ্জনে চিন্তা করিতে লাগিল-- আমি, 
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ইধলোকতুভাবমেক জাঁনামি নো পরলোকতুভাবং, ডু .জাতদ্তানং 
চ. মরপং, নাষ ধুবং | ' মধ়্া একং পববজ্জং পৰবজিত্বা মোব্বধস্ম- 
গ্ববেসনং- কাতুং : বট্টভী”তি । দো জহায়কং উপসংকমিত্া 
আহ-_+ “লম্ম পিরিবজ্ক, অহ্থং পববজিত্ব মোব্বধম্মং গবেসিজ্লামি, 

২ ময় সন্ধিং পব্্জিতুং সব্থিজদি ন সব্ধিজসী”তি ? 
ন সব্পিঙ্গামি সম্ম, ত্বং যের পববজ্জাহী”তি | 

৩৯ । পো চিন্তেসি--“পরলোকং গস্ছন্তো, সহাফধকে বা 

প্র্াতিমিত্ডে বা গহেত্বা গতো। নাম নখিঃ অতুনা! কতং অন্ত- 

নোব হোতীস্তি । ওতো রতনকোটঠাগারং বিবরাপেকা ঘকপণ- 
দ্িক বণিব্বক যাচকানং, মহাদানং দত্বা পৰবতপাঁদং পবিসিত্থা 
ইসিপৰ্বজ্জং .পববজি | -তন্গা একো! দ্বে তয়োতি এবং অন্ু- 
পরবহ্ভং  পব্বজিত্বা চতুসততিসহতামত্তা টিলা ভাহেস্তুং । 

 ইহগন্সের কথা জানি, পর জন্মের কথা জানি না) যে দব প্রাণী জন্মগ্রহণ 

করিয়াছে তাহাদের মরণ ধ্রুব কোল রকমের প্রত্রজ্যা নিয়া আমার মোক্ষম 

'অবেষণ করাই শ্রেযঃ।” সে সহাক়্কের কাছে গিয়া, বলিল--“দন্ধুপ্রীবর্ধক, 

জাম , প্রজা নিপা মৌক্ষধন্ম্নের অধ্থেষণ করিব, তুমি আমার দঙ্গে 
্রত্রঞ্চিত হইতে পারিবে কি- না?” | 

শন! বন্ধু, পারিব না) তুমিই প্ররজিত । হও ।” 

৩৯1. রদ মানব চিন্তা করিল--পপরলোকে যাওয়ার সময় সহারক 

বা জাতি-মিত্র কাহাকেও. কেহ নিয়! যাত্ব না. নিজের কৃত, কর্খই নিজের 
নয ৮ তৎপর সে রব কোষাগার খোলাইয়া দীন ভিখারীদিগকে বহুদান. 

দিয়া পর্বত পানু গিয়া ষি প্রতরজযা গ্রহণ করিল। . অতঃপর .একজন 
ছঈজন করিয়া প্রত্তজ্যা. নিষ়া চয়াত্তর হাজার. জটিল ইইল।, 
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যো পঞ্চ তিন অটঠ ছ সম্কাপত্তিয়ো.ন্র্িত্তেরা তেসং -জ্টিলানং 

নার আচিব্ধি.। তে সবের পর অভিপ্র্ অ্ঠমাপত্তিয়ো 
নিতেন 

২85. । তেন সময়েন অনোমদজী নাম বুদ্ধ লোকেউদপাদি | । 

নগরং বন্ধমতী নাম অহ্থোসি, পিতা বসবস্তো নাম খত্তিয়ো, 

নাতা যসোধরা নাম দেবী, বোধি অজ্ভ,নরুব্ধো, নিসভো চ 
অনোমো ট দ্বে অগ্গাদাবকা, নরুণো নাম উপটচাকো, ্ ুন্দর! চস্থমনঁ 

চ দ্ে অগ্গাদাবিকা আয়ু ব্গসতপহজং 'অহোসি, সরীরং অটঠ- 

পপ্রঃাসৈহত্খ,বেবধং, সরীরপ্রভ। দ্বাদসয়োজনং করি, ভিব্ধ,সতসহতা- 

পারিবারো ক্কাহোসি । চা 

সে পঞ্চ অভিজ্ঞ! 1+ ও অষ্ট সমাপত্তি * উৎপন্ন করিয়া দেই জটিলদের 

*কুতদ্স পরিকন্খ” নামক ধ্যানাঙ্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিল। তাহার সকলে 

পঞ্চ, অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিল । ৃ | 
৪০ | দেই নমর অনোমদশী নামক বুদ্ধ সংনারে গ্ঞন্মগ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। বন্ধুমর্তী নগর তাহার জন্ম স্থান, যশোবস্ত নামক ক্ষত্রিয় তাহার 

পিতা, যশোধরার্দেবী মাতা, অর্জুন বৃক্ষ বোধিদ্রুম+ নিসভ ও অনোম ছুই 

অগ্রশ্রাবক, বরুণ উপস্থাপক, স্বন্দরা ও সুমনা দুই অগ্রশ্রাবিকা, আুপ্রমাণ, | 

ছিল লক্ষ বদর, শরীর ছিল আটান্ন হস্ত দীর্ঘ, শরীরের গ্রভা দ্বাদশ 

যোন্ন প্কুরিত হুইত। পতসহ্ ভিক্ তাহার পরিজ্ঞন ছিল। 

1.স্দ্ধি বিধজ্ঞান, দিব্য শ্রোত্ত জ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান*পর্ববনিবাসানুস্থৃতি 
জান ও দিবা জান । 

*্ রীপাবচর (১) প্রথম ধ্যান, (২) দ্বিতীয় ধ্যান, (৩) তৃতীয় ধ্যান, 
(৪). চতুর্থ ধ্যান এবং. (১). আকাশ অনন্ত (২) বিজ্ঞান, অনন্ত, (৬) 

আকিঞ্চন আয়তন, (৪) ন! সংজ্ঞা না অসংজ্ঞ! আফূতন এই চারি অরূপাবচর ধ্যান। 
চারি' বীপাবচর খ্যান ও চারি অরূপাবচর ' ধ্যান এই. দোট অগ্গুবিধ ধ্যানকে অ্ 

সনাপতি বলে । ূ 

726 
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৪১ । সো একদিবসং পচ্চুসকালে মহাকরুণা সমাপত্তিতো 

বুটঠায় লোকং ওলোকেস্তো সরদ তাপসং দিম্বা “অজ্জ মযহং 

সরদতাপসজ সম্তিকং গতপচ্চয়েন ধন্মদেসনা চ মহতী ভবিচ্াতি, 

সো ৮ অঙ্গাসাবকটঠানং পখেজজতি, তঙ্গ অহায়কো। ' মিরিবড্ডক 

সেটিবুটুস্থিকে| ছতিয়সাবকটঠানং পখেজগতি, দেসনাপরিয়োসানেব 

চঙ্জ পরিবারা চতুসস্ততিসহ্া জটিলা অরহত্তং পাপুণিঙ্স্তি | 

ময়া তথ গন্তং বট্টভী”তি | অন্তনে। পত্তচীবরং আদায় অশ্রু 

কিঞ্চি অনামন্তেত্বা সীহো। বিয় একচরো ভৃত্বা সরদতাপসঙ্গ 

অস্তেবাসিকেন্্ ফলাফলথায় গতেম্থ “বুদ্ধতাবং, জানাতু”তি 

অধিটঠহিত্বা পঙ্গন্তজেব সরদতাপদজ আকাসতো ওডরিদবা। পঠবিয়ং 

গভিটঠাসি ্ 

১। তিনি একদিন প্রত্যুষে মহাকরপাসমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া 

ুদ্ধ-চক্ষুতে ভ্রিলোক অবলোকন করিতে করিতে শরদ তাপনকে দেখিতে 

পাইলেন। দেখিলেন-_প্অস্ত আমি শরদ তাপসের নিকট গেলে মার্শ 
দেশনা হইবে, সে অগ্রশ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, তাহার বন্ধু শ্রীবর্ধক 

কুটুস্ি্ক দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান প্রার্থনা করিবে, দেশনা অবসানে তাহার 

অন্চর চুয়াত্তর হাক্জার জটিল অরহত্ব পাইবে। "আমাকে তথায় যাইতে 

হুইবে।” এই চিন্তা করিক়্া নিঞ্জের পাত্র-ীবর নিজেন এবং অন্ত আর 
কাহাকেও না ভাকিয়। সিংহের ভ্তার় একাকী চলিলেন। শরদ তাপসের 

শিষ্েরা ফল-মূল আহরণ করিতে গেলে “সে বুদ্ধভাব জানুক” এই অধিষ্ঠান 

করিয়া শরদ.তাপসের নয়ন পথ্বন্তী হইয়া আকাশ দিন নানির। ভূমিতে 

ফ্টাড়াইলেন | | 
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৯২ |. সরদতাপসো.. বুদ্ধানুভাবঞ্চেৰ পরীরনিপ্কতিধ দিন্বা : 

চি সন্মনিহ্থা ইমে্ি লব্ধণেছি সমম্নাগতো। নাম অগার- 

মদ্ধে বসস্তে। রাজাহ্োতি চক্বন্তি, পব্বজন্তো লোকে বিবত্তচ্ছদ্দেো 

সববশ্রহ, বুদ্ধো হোতি, অয়ং পুরিসো৷ নিতঅংসয়ং ৰুদ্ধোতি জানিত্বা 
পচ্চ্লামনং কত্বা পঞ্চপতিট্ঠিতেন বন্দি! ' আসনং পঞ্গাপেত্ব! 
তাদাসি । নিসীদ্দি ভগবা পঞ্রঃত্তাননে | সরদ তাপসোপি অতনো 

অগ্ুচ্ছবিকং আসনং গহেত্বা একমন্তং নিসীদ্ি । রি 

৪৩ । তন্মিং সময়ে চতুসত্ততিসহজ। জটিল! পণীতানি পণী- 

তানি, ওজবন্তানি ফলাফলানি, গহেত্বা আচরিয়ত সন্তিকং সম্পন্তা 

ব্দ্ধানং চেব* আচা রিয়ন্ত চ নিসিম্লাসনং ওলোকেত্বা। আহংহ্_ 

“আচরিয় ময়ং ইমন্মিং লোকে তুমেহহি মহস্ততরে। নথ্ীতি 

বিচরাম, অয়ং পন পুরিলো ভুম্হেহছি মহম্ততরে! মগ্রেঃ”তি ! 

৪২ | শর তাপস বৃছ্ধান্থুভাব ও শরীরের লক্ষণ ফ্েখিনা লক্ষণ শালের 

নঙ্গে মিলাইয়। ঠিক করিল--এমন লঞ্চণ যাহার তিনি গৃহবাদে থাকিলে 

চজবর্তী রাজা হন, প্রব্রজিত হইলে তৃষ্ণাক্ষয় করিয়া সর্বন্ত বৃদ্ধ হন, 

এই পুরুষ নিশ্চয়ই বৃদ্ধ, সংশয় নাই $ ইহা জানিয। প্রত্যুদ্গমন করিল 

এবং পঞ্চা বন্দনা করিয়া আসন পাতিয়া দিল । ভগবান তাহার দেওয়া 
'অননে বনিলে, শব তাপন ও াপনায় যোগ্য আপন নিষ্বা এক পাশে 

বসিল। | 
৪৩ | লে সময়ে চুয়াত্তর হাজার জটিল সরস গুজগুণ বিশিষ্ট ফলসুল 

আহরণ করিয়। আচাধ্যের নিকট উপস্থিত হইল। তাহার বন্ধের ও আচার 

বসার আসন দ্নেখিম্না বলিল-_ “আচার্যা)। আমর! মনে করিরাছিলাম, 
এই নংসারে আপনাক়্ চেয়ে বড় কেহই, নাই, কিন্তু এই মহাপুক্ষ আপ- 

লার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিম্ব! মনে হয় ধু” 



“তাতা, কিং. বদেখ? সাসপৈন সন্ধিং অটঠসট্ঠিয়োজননত- 

সহজ,ব্বধং সিনেরুং সমং- কাতুং ইচ্ছধ ? সব্বপ্রচবক্ধেন স্ধিং 
আমং উপমং মা .করিখ পুত্তকাপত্ি ! " অথ তে ভাপসা “সচায়ং 

পুরিসো ইন্তরসত্তো অভবিষ্ঞ'ন অমহাকং আচরিয়ো শ্রবরূপং উপমং 
আহরিজতি, যাব মহা -বতায়ং 'পুরিসোগ্তি, সবে পারেন 

_নিপতিহ্া সিরসা বন্দিংস্থ | | | ূ 
8৪ | অথ তে আচরিয়ো 'আহ-_ “ভাতা, অম্হাকং বুদ্ধানং 

অনুচ্ছবিকো দেয়যধন্মো নথি, সথা চ ভিব্ধাচারবেলায়ং উধাগতো।। 

ময়ং যথাবলং দেয়্যধণ্মং দল্সাম, তুমেহ যংযং পণীতং ফলাফলং তং 

তং আহরথাপ্তি ৷ আহরাপেত্ব! হণ্খে ধোবিদ্ধা সয়ং তথাগ্ৃতত্প পত্ে 

পতিটঠাপেসি। সারা ফলাফলং পটিগ্গাহিতমন্ডেয়েব দেবতা দিবেবোজং 
পব্ধিপিংস্থ । সো তাপসো উদকম্পি সয়মেব পরিঙ্গাবেতা অদ্দাসি | 

“কি বলিতেছ বংদগণ | মটফট্টিশত যোজন উচ্চ দিনেরুর সঙ্গে সরিষার 

তুলনা করিতে ইচ্ছা কর ? বাছাগণ , সব্হজ্ঞ বুদ্ধের সঙ্গে আমার উপম! 

' করিও না” অতঃপর সেই তাপদেরা ভাবিল--প্বদি এই লোকটি সামান্ 

হতেন আমাদের আচার্য এইরূপ উপমা সংগ্রভ করিতেন না$ ইনি 

মহাপুরুষই হইধেন। তাহারা সকলে তাহার পায়ে মাথা নত, করিয়া 
বন্দনা করিল | | পর 

8৪ । *অত্রঃপর আচাধ্য তাহাদিগকে বলিল-_“বৎনগণ+ বুদ্ধের বোগা 

" আমাদের দেয় ক্ছু নাই, শাস্তাও ভিক্ষার সময় এখানে আগিয়াছেন, 

"আমরা যাহা পারি দিব, তোমরা যেসব ভাল ফল-যুল আনিয়াছ 'তাহ। 
নিয়া আস 1» তাহা আনাইয়া হাত ধুইগ্রা নিভে তথাগতের 
পাত্রে রাখিল | শাস্তা ফল-দুল প্রতিগ্রহণ করিবা মাত্রই দেবতার! 

দিব্য ওজ প্রক্ষেপ করিল। সে তাপস জলও নিজে ছঁকিয়া দিল। 
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পো ততো ভশুকিচ্চং, কত্বা নিসিম্সে সথরি সবেব অস্তেবাদিকে 

পক্কোসিহা সথ,সন্তিকে সারানীয়কথং কথেস্তো নিসীদি । সান 

অপ্রাসাবকা ভিব্ধুসংঘেন সন্ধিং আগচ্ছস্ত”তি চিন্তেসি। তে 

সঙ্থ, চিত্তং ঞব। ৯০০০০০০০০৪৪ আগন্তথা নখারং বন্দিত্ব। 

একমন্তং অটঠংনু | 

৪৫ | ততো সরদতাপসো অস্েবাসিকে আমন্তোসি-_ 

ভাতা, ব্যদ্ধানং নিসিম্াদনন্পি নীচং, সমণসতসহজানম্পি 

আসনং নথি, তুমেহহি অজ্জ উল্যারং বুদ্ধসন্কারং কাডুং বট্টতীতি । 
পৰবতপাদতো বগ্নগন্ধস্পন্নানি পুপ্কানি আহরথা”তি । কথন- 
কালো , পপধচো বিয় হোতি, ইদ্ছিনতো পন ইদ্ধিবিসয়ো 

অচিন্তেয্যোতি | মুহুভেনেব তে ভাপসা বগ্গন্ধসন্পন্নানি পুক্ষানি 

আহরিত্বা বদ্ধানং যোজনপ্পমাণং পুপ্কাননং পঞ্গাপেস্থং । 

তৎপর শান্তা তোজন সমাপন করিয়! বসিলে শিষ্তগণকে ডাকিয়া শাস্তার নিকট 

বিয়া রর (সারবান) কথ। বলিতে লাগিল । শান্তা মনে মনে চিস্তা করিলেন 
--"অগ্রশ্রাবক দ্বয় ভিক্ষুসজ্ঘ সহ আনুক |” তাহারা শান্তার, মনোভাব 

জানিয়া শতসহল্জ ক্ষীণানবে পরিবৃত হইয়। আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করতঃ 
একপাশে দীড়াইল। 

৪৫ | অতঃপর শরদ তাঁপস শিষ্যর্দিগকে ডাকি! বলিল__ “বাবারা ! 
বৃদ্ধের বসিবার আসনও নীচ হইয়াছে, শতসহত্র শ্রমণুদের বসিবার 

 আমনও নাই, তোমাদের আজ জাকালে। রকমের বুদ্ধপুজা করিতে 

হইবে | পাহাড়ের তলদেশ হইতে সুন্দর সুন্দর নুগন্ধ কুল নিয়! আস।” 

বলিতে যাহা সময় লাগিল তাহ! যেন বিলম্বই করা হইল, খদ্ধিমানদের 
স্দ্ধির বিষয় অচিন্তনীয় | মুহূর্ত কাল মধ্যে তাপসের জুন্বর ও সুগন্ধ 

পুষ্পরাশি আনিয়। বুদ্ধকে যোজন প্রমাণ পুষ্পানন রচনা করিয়া দিল | 
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উভিন্নং অগ্চাসাবকানং তিগাবুতং সেসভিক্থূনং অভ্ডয়োজনিকাদিভেদং, 

সঙ্জনবকজা উসভমত্তং অহোসি। কথং .একন্রিং অল্সমপদে ভাব 

মহস্তামি আসনানি পঞ্রভ্ানীতি ন চিন্তেতব্বং, ইদ্ধিবিসয়ো হেস। 

8৬1 .এবং পঞ্ঃতেন্থ আসনেস্থ সরদতাপসো . তখাগতজ 
পুরতে। অপ্তলিং পঞ্গায়হ ঠিতো। “ভন্তে, ময়্হং দীঘরত্তং হিতায় 
স্ুখায় ইমং পুপ্কাসনং অভিরুযহথা”তি আহ | তেন বুত্তং ৫ 

/৮- 

“নানাপুপ্কঞ্চ গন্ধধ্চ সম্গিপাতেত্বা একতো, 

বন পঞ্রঃপেত্বা ইদং বচনমব্রবি | 

ইদং মে আজসনং বীর পঞ্রধন্তং তবনুচ্ছবিং, 
মম চিত্তং পসাদেন্তো। নিসীদ পুপ্কমাসনে | 

অগ্রশ্রাবকঘয়ের ত্রি-গব্যুতি * প্রমাণ, অবশিষ্ট ভিক্ষুদের অর্ধ যোজন হইতে 
আরম্ভ করিয়া সঙ্ঘনবকের উসভ £ মান পর্যন্ত আদন রচিত হইল । 

এক আশ্রমে নেই মহা মহা আপন রচিত হইল কি করিয়া) তাহা চিন্তা 

করিও না) এই সব খদ্ধির বিষয় । 

৪৬ । এইরূপে আসন রচিত হইলে শরদ তাপদ তথাগতের সম্মুখে 

কুতাঞ্ললিপুটে দীড়াইয়া কহিল-_ “ভস্তে, আমার চিরদিনের হিত্তের 
ও সুখের জন্ত এই পুষ্পাননে উঠিয়া বন্থুন |” তাই বল! হইয়াছে 

“মান! গন্ধ পুষ্প করি" একস্থানে সমাবেশ, 

 পুষ্পাসন রুচি এই বাক্য বলিল বোগেশ, 

“ওহে বীর.! রচিয্লাছি তবযোগায এ আসন, 
পুশপাসনে বস মোর চিত্ত করি প্রসাদন ।” 

+. পৌপে দগ-নাইল। 
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৮ সত্তরত্তিন্দিবং বদ্ধে! নিসীদি. পু্ফমাসনে, 
মম চিত্তং পলাদেত্বা হাসয়িত্ সদেবকেতি | 

৪৭। এবং নিসিম্নে সথরি দ্বে অগ্গাসাবকা সেসতিব্থ্ চ 

অন্তরনো অন্রনো পত্তাসনে নিসীদিংহু । সরদতাপসো মহস্তং 

পুষ্কচ্ছত্তং গহেত্বা তথাগতজ মণ্থকে ধারেস্তো অটঠাসি | সর্থা- 

, “জটিলানং অয়ং সক্কারো মহপ্ষলো৷ হোতৃশতি নিরোধসমাপত্ভিং 
সঙগাপজ্ডি | সং, সমাপত্তিং সমাপন্নভাবং এত দ্বে অঙ্গাপাবকাপি 
সেসভিব্ধংপি সনাপত্তিং সমাপজ্ভিংস্থ । তথাগতো সম্তাহং নিরোধ- 

সমাপস্ডিং সমাপজ্জিত্বা নিসিনে অন্তেবামিকা ভিব্ধাচারকালে 

সম্পন্তে বনমূল্ঁফলাফলং পরিসুপ্রিা সেসকালে বদ্ধানং অগ্তলিং 
পঙ্াযহ তিটঠন্তি । সরদতাপসো৷ পন ভিব্ধাচারম্পি অগন্তা পুপ্" 
চত্তং ধারয়নানোব সক্তাহং পীতিস্থাথেন বীতিনামেসি | 

বুদ্ধ সপ্ত অছোরাব্র চিত্ত আমার তুষিয়া, 

পুষ্পাসনে বসেছিল নর-দেবে উল্লাসিস্তা 1৮. 

৪৭ | এইরূপে শাস্তা বসিলে ছুই অগ্রশ্্াবক ও অপর ভিক্ষুরা আপন 
আপন নননে গিয়া! বসিল। শরদ তাপস এক খান বড় ফুলের ছাতা 

তথাগতের মাথার উপর ধরিয়া ঈীড়াইয়া রহিল । শান্তা-_- “জটিলদ্ধের 

এই সংক্ষার মহ! ফল দায়ক হউক” এই মনে করিয়া নিরোধ সমাপত্তি 

ধ্যানে মগ্ন হইলেন । শান্তা সমাপত্তিতে নিবি হইয়াছের জানিয়া ছুই 
অগ্রশ্রাবক ও. অপর ভিক্ষরা দমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হইল । তথাগত সপ্তাহ 
নিরোধ সমাপত্তিতে নিবিষ্ট হইয়া! থাকিলে শরদের শিষ্ণের ভিক্ষার সমন 

উপস্থিত হইলে বনের ফল মূল খাইয়া আর বাকী দময় বুদ্ধের সম্মুথে 
কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিত | শরদ তাপন কিন্তু ভিক্ষায়ও না যাইয়! ফুলের 

ছাতা ধরিরাই সপ্তাহ প্রীতি-হুখে অতিবাহিত করিল। 
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৪৮ | সথা নিরোধা . বুটঠায় দ্ব্বিণপক্জে নিসিন্নং- অগ্াদাবকং 

নিসতখেরং আমন্তেসি-- “নিসভ, সন্ধারকারকানং তাপসানং 

পুপ্কাসনানুমোদনং করোহী”তি । থেরো চরবত্তিরপ্রেগ সম্তিক! 

পটিলদ্ধ মহালাভে। মহায়োধো! বিয় তুটঠমালসো সাবকপারমীঞ্জাণে 

ঠস্কা পুপ্কাসনানুমোদনং আরভি | ভজ দেসনাবসানে ভুতিয়- 
সাবকং' আমন্তেসি-_ *তম্পি ভিব্থ,$ ধন্মং দেসেহী”তি | অনোন- 

থেরো৷ তেপিটকং বুদ্ধবচনং জন্মসিত্বা ধশ্মং রুখেসি | দ্বিষ্নং 

মাবকানং দেসনায় একআাপি অভিসময়ো নাহোসি । অথ সথ। 
অপরিমাণে বদ্ধবিসয়ে ঠত্বা ধন্মদেসনং আরভি | দেসনীবসানে 

ঠপেত্বা সরদতাপসং সবেবপি চতুসভাতিসহত্ত জটিল! অরহত্তং 

পাপুণিংস্থ | সথা- “এখ ভিব্থবেতি হথখং পসারেসি | 

৪৮। শান্তা নিরোধ বমাপাস্তি হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্থ্ে উপবিষ্ট 

অগ্রশ্রাৰক নিদভ স্থবিরকে দম্বোধন করিরা বজিলেন-_*নিসত, সৎকার- 

কারী তাঁপসদের পুষ্পাসন অনুমোদন কর ।” রাজচক্রবত্তী হইতে মহা 

পুরস্কার লাতী মহাষোবের হ্যায় স্থবির সন্্ চিত্ত হইয়। শ্রাবক পারমী- 

জ্ঞানে স্থিত হওতঃ পুষ্পাসন অনুমোদন করিতে আরম করিল।, তাহার 

দেশনা শেষ হইলে শীন্তা দ্বিতীয় শ্রাবককে ডাকিয়া বলিলেন... “ভিক্ষু, 

তুমিও ধন্ত্ফশনা কর 1” অনোম স্থবির ব্রিপিটক বুদ্ধবচন অবলম্বন করিযা 

ধর্মী ব্যাখ্যা করিল ॥ শ্রাবকদ্ধয়ের দেশনায় একভ্রনেরও জনোন্মেষ হইল 

না । অতঃপর শান্তা অপরিমাপ বুদ্ধ বিষয়ে. স্থিত হইয়া ধর্শ দেশনা করিতে 

আস্ত করিলেন। দেশন! শেষ হইলে শরদ তাপস ছাড়া চুগ্াত্তর হাজার জট- 

লের সকলেই অরহত্ব পাহল:॥ এস ভিক্ষুগণ !” বলির শান্তা হাত বাড়াইলেন। 
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তেসং' তাবদেব কেসমঞ্জুনি অন্তরধায়িংস্, অটঠপরিব্থারা! কারে 

পটিমুক্কা চ অহেম্তং | 
৪৯ | সরদ্তাপসেো। কম্মা অরহত্তং নপণ্ডোতভি ? বিব্ধিন্ত- 

চিন্তত্তা। তঙ্গ কির বদ্ধানং দুতিয়াসনে নিসীদিত্বা সাবকপারমী 
ঞাণে ঠস্বা ধণ্মং দেসয়তো অঙগ্গাসাবকঙ্ছা ধন্মদেসনং সোতুং 
আরদ্ধকালতো৷ পটঠায় “অহো ! বতাহম্পি অনাগতে উপ্পজ্জঞনকজ 
বদদ্ধঙ্গ সাসনে .ইমিনা সাবকেন পটিলদ্ধং ধুরং পটিক্াভেয়্যস্তি* পু 

চিন্তং উপ্লল্ভি । সো শেন পরিবিতক্েন মগ্গাফলপটিবেধং কাতুং 

নাস্বি্ | তথাগতং পন বন্দিত্বা সম্মুখে ঠত্বা আহ-_ “ভন্তে, 

তুমহাকং অন্তরাসনে নিসিল্পো ভিব্ধ, তুমহাকং সাসনে কো নান 
হোতী”তি £ 

ভখনই তাহাদের কেশশ্াস্র অন্তছিত হুইল, অষ্ট পরিফার * শরীরে 

আলিয়া লাগিল । 

৪৯ | শরদ তাপস কেন অরৃত্ব পাইল না? তাহার মন বিক্ষিপ্ত 

হইরাছিল: বলিয়া | বৃদ্ধের দ্বিতীয় আসনে বসিয়া শ্রাবকপারমী জ্ঞানে 

স্থিত হইয়। অগ্রশ্রাবক যে ধঙ্ধ দেশন। করিয়াছিল তাহা শুনিতে আরম্ত 

করিবার কাল হইতে তাহার মন হুইল--পঅহো! নিশ্চয়ই আমি ভবিষ্যতে 

যে বুদ্ধ হইবেন তাহার শাসনে এই শ্রাকের প্রাপ্ত ধুর পাইতাম 1” মে 

এই পরিবিতর্কের জন্য মার্থফল বুঝিতে পারে নাই ।* দে তথাগতকে 

বনদানা করিয়ং সম্মুখে দাঁড়াইয়া? বলিল__স্তস্তে। আপনার নিকটধত্ী আসনে 

এযে ভিক্ষু বসিয়া আছেন, উনি আপনার শাসনে কে হন? | 
স্পা সপ 

২ ক ভ্রিচীবর [ (৯) একখানি সংঘাটি বা. ছুই পাট। চীবর, (২) একখানি উ্্া- 
বঙ্গ বা গায়ের একপাট| চীবর, (৩) একখানি,পরিধানের চীবর ], (৪) ভিক্ষাপাজ, 
(ৎ*) পুর:বা ছুরি। -.(৬) সচ, (৭) ফ্রোনর বর্ধনী, (৮.) জল ছ1কিবার, বন্ ঝগ্ । 

1772? 



২১০ ধন্মপদটঠকখা [ ১--যমক 

“ময় পবস্তিতং ধন্মচন্ধং অনুপবতেন্তো সোপি সাবক- 

পারমী এাণজজ কোটিগত্তো সোল্সপপ্রণ পটিবিদ্ধিত্বা ঠিতো ম মষহং 
সাসনে অগ্চাসাবকো নাম এসো”তি । 

“তন্তে, য্বায়ং ময় সত্তাহং- পুপছত্তং ধারেস্তেন সক্কারো 

কতো, অহং ইমজ ফলেন অপ্রথং সকত্তং বা ৰক্ষতং বান 

পথেমি, অনাগতে পন অয়ং নিসভখেরেো। বিয় একজ বৃদ্ধ 
অঙ্গাসাবকো ভবেয়্যং”তি পথনং অকাসি । 

৫০ | সথা-- “সমিষ্থিজতি মুখে! ইমজ পুরিসঅ পথনা”তি 

অনাগতংসগ্রঞ্লণং পেসেত্বা ওলোকেস্তো কপ্পসতসহজাধিকং* একং 
সংখেয়্যং অভিক্কমিত্বা সমিষ্কানভাবং অন্দস | দিস্ব সরদ- 

তাপসং আহ-_ “ন তে অয়ং পথন1 মোঘ। ভবিভাতি | অনাগতে 

পন কপ্পিসতসহত্সাধিকং একং অসংখেয়্যং অতিন্কমিত্বা গোতনে। নাম 

*গে আমার শাসনে অগ্রত্রাবক, সে আমার প্রবর্তিত ধর্মচক্রের অন্ু- 

প্রবর্তক ও শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম সীস। প্রাপ্ত, ষোড়শ প্রজ্ঞা 

তাহার পরিজ্ঞাত হইয়াছে |” | 

£তস্তেৎ আমি যে সপ্তাহ পুষ্পছত্র ধরিয়া সৎকার করিয়াছি, আমি 

ইহার ফলে হন্দ্রত্ব ব! ব্রক্গত্ব কিছই চাছি না, এই নিসত স্থবিরের হ্যায় 

তবিষ্যতে কোন এক বুদ্ধের যেন অগ্রশ্রাবক হই |” এই বলিরা প্রার্থনা 
করিল । ঃ 

.৫*1 শাস্তা ভবিষৎ জ্ঞানের পরিচালনা করিয়া “এই ব্যক্তির 

প্রার্থনা সফল হইবে কি-না দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন- শত 

সহত্র কল্লাধিক এক অসংখ্য 'অতিক্রমের পর সফল হইবে । তাহা 

রেখিয়া৷ শরদ তাপসকে কহিলেন__ “তোমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে 
না। ভবিষ্কতে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পরে গৌতম নামে 
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বূছ্ধো লোকে উপ্লজ্জিতি, তণ্জা মাতা মহামায়। নাম দেবী 

ভবিভতি, পিতা নুদ্ধোদনো নাম রাজা ভবিজতি, পুত রাহছুলো৷ 

নাম, উপটঠাকো। আনন্দো নাম, দুতিয়সাবকো। মোঞ্ষলানে। নাম, 

ত্বং পনজ অগ্লাসাবকো। ধন্মসেনাপতি সারিপুভো নাম ভবি- 

গরতীগতি । এবং তাপসং ব্যাকরিত্বা ধশ্মকথং কথেত্বা ভিবধসঙ্ঘ- 
পরিবুতো৷ আকাসং পশ্ধন্দি | . 

৫১ । সরদতাপসোপি অন্তেবাসিকখেরানং সন্ভিকং গন্ত 

সহায়ক সির্িবড্ডক কুটুম্বিকঙ্জা সাসনং পেসেসি-__ “ভন্তেঃ 

ময়ৃহং 'সহারকজ বদেখ, সহায়কেন তে সরদতাপসেন অনোমদ্জী 
ৰ্দ্ধতা প্রাদমূলে অনাগতে উপ্লজ্জনকজ গোতমব,দ্বন্জ সাসনে 

অগ্গসাবকটঠানং পথ্খিতং ত্বং দুতিয় সাবকটঠানং পখেহীগতি | 

এক বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইবেন | তাহার নাত1 হইবেন মহামায়া নামী দেৰী, 

পিতা হইবেন শুদ্ধোদন নামক রাজা, পুত্র হইবে ব্রাছল, সেবক আনন্দ 
নামক ভিক্ষু, দ্বিতীয় শ্রাবক যহামৌদ্গল্যায়ণ, তুমি তাহার ধঙ্স-সেনাপত্তি 

সারিপুর্র নামক অগ্রশ্রাবক হইবে |” শান্তা তাপসকে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী 

প্রকাশ করিয়া, ধর্ম কথা বলার পর ভিক্ষুসজ্ঘ পরিবুত হইয়া আকাশ 

পে গমন করিলেন । | | ৃ | 

€১। শরদদ তাপসও শিল্ু স্বৰিরদের নিকট গিম্া বু শ্রীবন্ধক 

কুটুষ্বিকের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল-_“ভত্তে। আপনারা আমার 
বন্ধু রবর্ধক কুটুস্বিককে বলুন যে-:তোমার বন্ধু শরদঘ তাপস ভনিষ্য দ্ধ 

গৌতমের শাননে অগ্রশ্রাবক হইবার জন্য. অনোমদশী! বৃদ্ধের পাদ- 
মূলে প্রার্থনা করিয়াছে, তুমি ছিতীয় বকের স্থান প্রার্থনা, কর ।” 
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এবঞচ পন বত্বা খেরেহি পুরেতরমেব একপজ্েন গন্তা 'সিরিবডচকজ 
নিবেদনদ্বারে অটঠীসি | দিরিবডটকো-_ “চিরপ্জং বত মে 'অযবযো 

'আগতোপ্তি আসনে নিসীদাপেত্বা অত্তনা নীচতরে আসনে 
নিসিন্ো “অন্তেবাসিকপরিসা পন বে! তন্তে, ন পণ্রগয়ন্তী”তি 
পুচ্ছি । | 0. 

“আম সম্ম* অমহাকং অঙ্জমং অনোনদজীৰ,দ্ধো৷ আগতো,, 

অয়ং তত অশুনো বলেন সন্ধারে অকরিষহ ৷ সখা সব্ব্সং 

ধন্সং' দেসেসি | দেসন। পরিয়োসানে ঠপেতা। মং সেসা অরহক্ং 

পত্বা পৰ্বজিংস্থ | অহং সৎ অগগাসাবকং নিসভথেরং দিন্বা 

অনাগতে উপ্লজ্জনকজ গোতমনদ্ধঙ্গ নাম সাদনে উগ্গাাবকটঠানং 

পখেসিং । ত্বশ্পি তঙ্র সাসনে দুতিয়পাবকটঠানং পখেহীতি । 

“ময়ৃহং ৰুদ্ধেহি সদ্ধিং পরিচয়ো নথি ভন্তেগতি | 

এইরূপ বলিয়া পাশ কাটিরা স্কবিরদের আগে গিয়া শ্রীবদ্ধকের গৃহদ্ারে ঠাড়াইল। 
শ্ত্রীবন্ধক “বহুদিন পরে আমার আধ্য আসিয়াছেন” বলিয়া আসনে বাইয়া 

স্বয়ং নীচতর আননে বদিয়া জিজ্ঞাপা করিল--“তস্তে। আপনার শিষ্যু- 
: দ্বিগকে যে দেখা ষাইতেছেন। ? 

"ই বন্ধু, আমাদের আশ্রমে অনোমদশী বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আমর? 

তাহাকে আলমাদের যথাশক্তি সংকার করিরাছিলাম । শান্তা সকলকে 

 ধর্্দোপদেণ দিয়াছিলেন | দেশনা অবসানে আমি ছাড়া অপর সকলে 

অর্থ পাইয়া প্রব্রজিত হইয়াছে । আমি শান্তার মগ্রশ্রাবক নিনভ স্থৰিরকে 
' দেখির। ভবিষ্যা্দ্ধ গৌতমের শাসনে অগ্রশ্রাবক স্থান প্রার্থনা করিয়াছি । 

তুমিও তীহাঁর শাসনে ছিতীয় শাবক স্থান প্রার্থনা কর ।” 
 শ্যুদ্ধের সঙ্গে' আমার পরিচর- নাই তন্তে £”. 
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» প্ৰুদ্ধেহি সন্ধিং কখনং ময়হং ভারো হোতু, ত্বং মহস্তং 
অধিকারং সজ্জেহী”তি | 

. ৫২ | সিরিবদ্ডো তল বচনং স্ত্বা অন্তনো নিবেসনদ্বারে 

রাজমানেন অটঠকরীসমন্ত, ঠানং সমতলং কারেত্বা বালিকং 
ওকিরাপেত্বা লাজপঞ্চমানি পুপ্কানি বিকিরাপেকা নীলুপ্ললচ্ছাদনং 
মণ্ডপং কারেত্বা বদ্ধাসনং পঞ্র্কাপেত্া সেসভিব্ধুনম্পি আসনানি 

পটিয়াদেত্বা মহন্তং সক্কারসম্মানং সক্জেত্বা বুদ্ধানং নিমস্তণথায় 

সরদতাপসত সপ্রঃং অদাসি । তাপসো বদ্ধপমুখং ভিব্ব,সংঘং 

গহেতবা! তজ নিবেসনং অগমাসি । সিরিবড্ঢোপি পচ্চগ্গামনং 

কত্বা তথাগঠল হথতো পত্তং গহেত্বা মগ্ডপং পবেসেরা পঞ্রন্তা- 

সনেস্ব ' নিসিনজ বদ্ধপমুখগ্জ ভিব্ধ,সগ্ঘতা দব্ধিণোদকং দতধা 

পণীতত্তোজনেন পরিবিসিত্বা ভন্তকিচ্চপরিয়োসানে বদ্ধপমুখং 

“বুদ্ধের সঙ্গে কথা বলার ভার আমার উপর রহিল" তুমি সৎকার 

কার্যের বিপুল আয়োজন কর।” | 
৫২ | শ্রীবর্ধ তাহার বচন শুনিষ্থা নিজের গৃহদ্ধারে আট করীস পরি- 

মাণ স্থান সমতল করাইল, বাপি ছড়াইয়৷ দিল, খৈ সহ পঞ্চপুষ্প ছড়াইয়া 

দিল, নীল পন্মে আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপ করিল; বুদ্ধাসন প্রস্তুত করত 

অপর তিক্ষুদেরও আসন দিরা মহা সৎকার-পুজ সাজাইল; তৎপর বুদ্ধকে 

নিমন্ত্রণ করিবার জগ্য শর তাপসকে ইঙ্গিত করিল ।' তাপন বুদ্ধ প্রদুখ 

তিক্ষু লঙ্ঘকে নির? তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। শ্্রীবর্ধকও আগ্ু- 
বাড়াইয়। তথাগতের হাত হইতে পাত্র  নিষ়া তাহাকে মণ্ডপে নিষ়্া 
গেল। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘ নি্দিঃ আসনে বদিলে তাহাদের দক্ষিণো- 
দক দিরা উত্তম তোজা পরিবেশন করিল | ভোজন শেম ছইলে বুদ্ধ প্রমুখ 
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ভিন্ধ,সংঘং মহারহেছি বখেহি অচ্ছাদেত্বা--“ভন্তে, নায়ং আরস্তো 

অগ্লমভ্তকটঠানখায়ঃ ইমিনাৰ নিয়ামেন সমতাহং তনুকম্পং করোথাগতি 

আহ । সথ্থা অধিবাসেসি | 

৫৩। সো তেনেব নিয়ামেন সম্ভাহং মহাদানং পবস্তেস্থা 

ভগবন্তং বন্দিত্বা' অগ্রলিম্পগগয়ূহ ঠিতো আহ-_ “তন্তে। মম সহায়ো 

সরদতাপসো যঙ্স সখ, অগ্গাসাবকো! ভবেয়্যংতি পথেসি, অহং 

' তজেব দ্রতিয়সাবকো! ভবেয়্যংতি | সত্থা অনাগতং ওলোকেত্রা 

তজ পথনায় সমিজ্কনভাবং দিস্বা ব্যাকাসি-_ “বং ইতো কর্প- 
সততসহঙ্গাধিকং অসঙ্খেয়্যং অতিকমিত্ গোতিমৰ,ঘ এ ছুতিয়লাবকে। 

ভবিজসীশতি | | 

ব্দ্ধানং ব্যাকরণং স্বত্ব রিিরাকো হটঠপহটেঠ। গারো; সা 

ভূন্তামুমোদনং কত্বা সপরিবারো বিহারমেব গতো৷ “অয়ং ভিব্রবে, 

তিশ্ষু স্ঘকে মহার্থ বস্ত্র দান করিল এবং শান্তাকে কহিল-_ “তন্তে, এই 

সায়োজন সামান্ত স্থানের জন্ত নহে) এই নিয়মে সপ্তাহ আমাকে অন্ধ গ্রভ 

করিবেন ।” শান্তা সম্মত হইলেন । 

৫৩ | সে সেই নিয়মেই সপ্তাহ মহাদান দিয়! ভগবানকে বন্দনা করতঃ 
কৃতাঞ্গলি পুটে বলিল-_- পভস্ত্ে। আমার বন্ধু শরদ তাপস যেই শান্তার 

অগ্রশ্রাবক হইবেন বলিয়া প্রার্থনা! করিয়াছেন, আমি যেন তার দ্বিতীয় 
শ্রাবক হুই রি শান্তা ভবিষ্যৎ অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনা সফল 

হইবে দেখিয়া প্রকাশ করিলেন-_“তুমি এখন হইতে এক অসংখ্য লক্ষাধিক 

কল্প অতিক্রম করিয়া গৌতম বুদ্ধের ছিতীয় শ্রাবক হইবে । ৫ 
বুদ্ধের ভবিষবধানী শুনিয় রীবর্ধক হষ্টপ্রহষ্ট হুইল | শাস্তা 

ভুজান্ুমোদন করিয়া তিক্ষুগণ দহ বিহবান্ধে গেলেন । “হে ভিক্ষুগণ) ইহ 
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মম পুত্তেহি তদা পথিত পথথনা, তে বথাপখিতমেব লভিংস্, 

নাহং, মুখং ওলোকেন্ব! দেমী”তি । 
৫৪ । এবং বুত্তে দ্বে অগসাবকা ভগবস্তং বন্দিত্বা__- "ভস্তে, 

ময়ং অগারিয়ভূতা সমান! গিরগসমজ্জং দক্সনায় গতা”তি ষাব 
অন্ঞজিথের্ সন্তিকা সোতাপত্তিফলপটিবেধা- সব্বং পচ্চ,পলন্নব,ং 
কথেত্বা তে “ময়ং তন্তে আচরিয়জ্স সম্তিকং গন্ভ্া তং তুমহাকং 

পাদমূলং চিরুছাস। ত্জ লদ্ধিয়া নি্গারভাবং কথেত্বা ইধাগননে 
আনিসংসং কথয়িমহ | সো “ইদানি মযৃহং অন্তেবাসিবাসো নাম 
চাটিয়। , উদঞ্চনভাবপ্লত্তিসদিসো, ন সব্থিজামি অন্তেবাসিবাসং 

বসিতুং”তি কত! “আচরিয়। ইদানি মহাজনো গন্ধমালাদিহথো 
গন্জা সথ্থারমেব পুজেশ্সতি, তুমেহ কথং ভবিজথা”তি বুত্তে_ 

আমার পুত্রদের প্রাথিত পদ) তাহার! ঘেমন প্রার্থনা করিয়াছিল তেমনই 
পাইয়াছে ; আমি মুখ দেখিয়া দিই নাই |” 

৫৪1 শান্তা এইরূপ কহিলে অগ্রশ্াবকদয় ভগবানকে বন্দনা করিরা-_ 

“তস্তে আমরা যখন গুগী ছিলাম তখন গীতাতিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম” 

ইত্যার্দিরপে আরম্ত করিয়া অশ্বন্তিৎ স্থরিরের নিকট আ্রোতাপত্তি কল 

[ত কর! পর্য্যস্ত তাষ্ঠাদদের জীবনের সমস্ত অতীত কথা কহির! ভগবানকে 

রলিল-- প্ভন্তে, আমরা আচাধ্যের নিকট গিয়াছিলাম | তাহাকে আপ- 
নার পাদমূলে আনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার মতের অসারত্ব সমন্ধে বলিয়া" 

ছিলাম এবং এখানে আসার. উপকারিতা বুঝাইয়া৷ দিয়াছিল্পম । তিনি 

বধিলেন__ “এখন আমার পক্ষে শিষ্ঠুরূপে থাক1 দ্রলের জাপার হাড়িকুঁড়ি 
হওয়ার স্ায় হইবে; শিষ্যতাবে থাকিতে পারিব না|” আমরা বলিলাম--. 

পআচাধাঃ এখন দলে দলে সকলে গন্ধমালাদি হস্তে গিয়া শান্তাকে পূজা করিবে, 

আপনি কেমন হইবেন 1” আমরা এই কথা বলিলে তিনি জবাব দিলেন-_ 



২১৬ . ধন্মপদটঠকথা : | [১--যমক 

| “কিং পন ইমস্মিং লোকে পণ্ডিতা বহু উদাছু দ্ধাসতি ? 

“দন্ধা! আচরিয়, বহ্, পণ্ডিত! কতিপয়া”তি কথিতে-_ 

“তেনহি পণ্ডিতা পণ্চিতজ সমণজ গোতমল সম্থিকং 

গমিষ্ঞান্তি, দদ্ধা দন্ধভা মম সম্ভিকং আগমিজন্তি) গচ্ছথ তুম্হে'তি 
বন্ধা আগন্তং নয়িচ্ছি তন্ডে”তি | 

৫৫। তং স্ৃত্বা সথা “ভিব্ধবে, সপ্তয়ো৷ অত্তনে! গিচ্ছাদিট্ঠিতায় 

অসারং সারোতি সারঞ্চ অসারোতি গণিহ | তুস্হে পন আঞ্চনো! 

পপ্ডিততায় সারং সারতো৷ অসারং চ অসারতে। এত! অসারং 

পহায় সারমেব গণিহণ্া”তি বত্ধা ইম1 গাথা অভাসি --* 

“তাসারে সারমতিনো সারে চাসারদতিনো॥ 

তে সারং নাধিগচ্ছস্তি মিচ্ছাসঙ্কপ্পগোচরা! | ১১ 

"এই সংসারে পাণ্ডতত বেশী' না মুর্খ বেশী ?” 

*আচাধ্য, মূর্থ বেশী, পণ্ডিত কম 1৮ এইরূপ বলিলে তিনি 
কহিলেন-_ “তাহা হইলে -পঙ্ডিতেরা পঙ্ডিত . শ্রমণ গৌতমের নিকট 

যাইবে, মুখেরা আমি যে মুর্থ আমার নিকট আসিবে, তোমরা যাও 1” 
এই বলিয়া তিনি আসিতে চাহিলেন না |” 

৫৫ | তাহা শুনিয়া শান্তা কহিলেন_ “ভিক্ষুগণঃ সঞ্জয় নিজের 

মিথ্যাদৃষ্টিতার জন্টা অসারকে সার আর সারকে অসার বলিয়া গ্রহণ করি- 

পাছে । তোমরা নিজেদের পাত্র কারণে সারকে সার এবং অসা'রকে 

অসাররূপে জানিয়া সার ছাড়িয়া সারই গ্রহণ করিয়াছ |” এই নি 

শান্তা এই গাথাত্বয় কহিলেন ৫. 

(ইক্তারেতে সারজ্ঞানী সারে ভাবে যে অসার, 

লে নিখ্যা-সঙ্ষল্পকারী পেতে নাহি পারে সার 1 ১১ 
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* . পার পারতো! ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো, 

তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসন্কপ্রগোচরাপতি । ১২. 

7৫৬ । তখখ “অপারে লারমতিনেো”তি-- চন্ডারো। পচ্চয়া, দস- 

বকা মিচ্ছাদিট্ঠি, তা! উপনিজয়ভূতা। ধণ্মদেসনাতি, ভয়ং অসারো 
নাম, তশ্মিং সারদিটঠিনোতি অখো । 

“সারে চাসারদজিনো”তি-_ দসবখ,কা সম্মাদিট্ঠি, তত! 
উপনিঙয়ভূতা ধন্সদেসনাতিঃ অয়ং সারে! নাম, তশ্মিং নায়ং 

সারোতি অসারদঙ্জিনো | | ূ 

, “তে সারং”তি-- তে পন তং মিচ্ছাদিট্ঠিগহপণং গহেত্। 

ঠিতা কামধিতক্কাদীনং বসেন মিচ্ছাসঙ্কপ্লগোচর! হুত্বা সীলসারত 
সমাধিসারং, পঞ্রগাসারং, বিমুন্তিসারং, বিমুক্তিঞ্াণদঙ্জনসারং, পরমণ্থ- 

সারং, নিববাণঞ্চ নাধিগচ্ছস্তি | | 

সারে জেনে সার কবলে অসারকে যে অসার; 

সে সাধু-সক্কল্নকারী নিশ্চয় পাইবে সার 1” ১২. 

৫৬ | তথায় “অপারেতে পার-মতি”-_ চারি “প্রত্যয়! * ও দশবিষয়িনী 

মিথ্যাদৃষ্টির উপনিশ্ররভূত ধর্্মদেশনারূপ অসার বিষয়কে যে সার বলিয়া 
মনে করে । | | 

» “সারে যে অপারধশী”-_ দসবিষদ্ষিনী সম্যক্চৃষ্টির উপনিশ্রয়ভূত 

ধন্মদেশনারূপ সারবিষয়কে যে অসার বলিয়া জ্ঞান করে, 

"সে মিথ্যা-সঙ্কক্পকারী পেতে নাহি পারে সার”--*সে মিথ্যাদৃ্ি 

পরায়ণ হুয়া কামবিতক্কা্দির বশে মিথ্যাসঙ্কল্প কারী হইর! শীলসার, 

সমাধিসার, প্রজ্ঞাসার, বিধুক্তিমার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন মার ও পরমার্থসার 

নিব্যাণ' প্রাপ্ত হইতে পারে না । 

ক (১৯) চীবর। (২) পিওপাত,। (১) রোশীর পথ্য, ও (৪) শুবধ। 
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দলারংাপতি_ তমেব সীলসারাদি সারং সারে! নাম অয্ং 

বুত্তপ্পকারং চ অসারং অসারো। অয়স্তি এেত্বা । 

“তে সারং”তি-- তে পণ্ডিতা এবং সম্মাদজ্গনং _গহেত্বা 

ঠিত। নেষ্ধন্মসন্কপ্লাদীনং বসেন সম্মাসঙ্থপ্নগোচরা হুত্বা তং বুষ্তপ্ন- 
কারং সারং অধিগচ্ছস্তীতি | 

_ শাথাপরিয়োসানে ৰস সোভাপত্তিফলাদীনি পাপুণিস্ত 

'সক্মিপতিতানং সাগিরা ধন্মদেসনা অহোসীতি | 

“সারে জেনে সার ব'লে অসারকে যে অলার”--শীল সারাদিকে সার, 
উক্ত প্রকার মিথ্যারৃষ্টিকে অসার বলিয়া দানি ). 

“সে সাধু-সঙ্কল্লকারী নিশ্চয় পাইবে সার” সেই পণ্ডিত ব্যক্তি 

সম্যক দর্শন পরার়ণ হইয়া, নৈক্ষম্য সঙ্কল্লাদির বশে সম্যক-সঙ্কল্নকারী হ হইয়া 

উক্ত প্রকার সার প্রান্ত হয়। 

গাথা অবসানে বহুলোক আ্োতাপভভি ফলাদি প্রাপ্ত রিল | 

সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্ম দেশন। সার্থক হইয়াছিল । 



নল ্েখেল্ হবু ৮ ৯৯ 

১। “ষথাগারং”তি ইমং ধস্মদেলনং সথা জেতবনে বিহ- 

রস্ভে আষন্মন্তং নন্দং আরত্ত কেসি । 

"সখা হি পবস্তিত বরধন্মচক্কষো! রাজগহং গম্ভা বেলুবনে 
বিহরস্তো *পুপ্তং মে আনেতা দ্োথা”তি সুদ্ধোদন মহারাজেন 

পেনিতানং সহ্জ সহহা পরিবারানং দসন্নং দুতানং সব্যপচ্ছতো 

গন্ধ! অরহন্তপ্নন্তেন কালুদ্ায়িখেরেন গমনকালং এেস্বা মগ্গাবপননং 

নল জুন্বিল্রেল্স ঞ্পাম্খ্যান্ি ॥ ২৯ 
৯। শ্যখাগার” এই ধশ্বদেশনা শাস্তা জেতবনে বাস করিবার সময় 

মাযুগ্সান নন্দের কথা৷ প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন। 
"শান্ত শ্রেষ্ট ধরমচক্র প্রবর্তন করিবার পর রাজগৃছ্ে গিয়া বেণ,বনে 

বাস করিতেছিলেন । শুদ্কোদন মহারাজা! সেসংবাদ শুনিয়া “আমার 
ছেলেকে আনিকা) আমাকে দেখাও” এই বলিগ্জা ঘশজন দূত পাঠাইয়া- 
ছিলেন | প্রত্যেক দূত হাজার জন ম্ন্তুচরের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গিয়া- 

ডিল। কিন্তু তাহারা কেহ ফিরির! না আসাতে সর্ধশেছে কালুদায়ী গেলেন। 
তিনিও প্রত্রজিত হইয়! অহ প্রাপ্ত হলেন । অনন্তর তিনি সমক় বুঝিয়! 

শান্তার কপিলপুরে গমনের প্রবৃত্তি জগ্মাইবার জন্ত কপিলবাস্ধর মার্গশোভ। 
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বরেস্বা বীতিলহঙ্গ বীপাসবপরিবুতো কপিলপুরং নীতো এ্াতি- 
সমাগমে পোব্ধরব্তাং অটঠুপ্লীত্তিং কন্বা বেতন্তরজাতকং কথেতা 
পুনদিবসে পিগ্ডায় পৰিটেঠা “্উত্তিটেঠ নপ্লমজ্জেয়্যা”তি গাথায় 
পিতরং সোতাপত্তিফলে . পতিটঠাপেত্বা *ধন্মং চরে”তি গাথায় 
মহাপজাপতিং সোতাপত্তিফলে রাজানঞ্চ সকদাগামিকলে পতিটঠা- 

_পেদি। ভত্তকিচ্চাবসানে পন রাহুল-মাতু গুণকথং নিজায় চন্দকিন্নর- 
জাতকং কথেত্বাঁ ততো ছুতিয়দিবসে নন্দকুমার অভিসেক- 
গেহপ্নবেসন বিবাহমঙ্গলেন্ু বন্তমানেন্থ পিপুায় পবিসিত্বা নন্দকুমার্ 

হতে পত্তং দত্বা মল্লং তত উটঠায়াসন। পক্কনন্তেো। কুমারজ 
হুখতো পঞ্ডং, নগণিহ |. | 

বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহার চেষ্টায় ভগবান বিংশতি সহত্র অহ্ৎ পরিবৃত 

হইয়া কপিলপুরে গমন করিলেন । তথার ভ্ঞাতি সমাগমে ভগবান পুষ্কর বৃষ্টি * 
সম্বন্ধে কথ। উত্থাপন করিয়া “বেস্স্তর” গাতক কহিলেন । পরদিবস ভিক্ষার 

জন্থ কপিল নগরে প্রবেশ করিয়া “উঠ, প্রমত্ত হওয়া অকর্তব্য” ইত্যাদি গাার 

পিতাকে শ্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দ্ধর্ম্মাচরণ করিবে” ইত্যাদি 

পাখার মহাপ্রজাপতি গৌতনীকে শ্রোতাপন্তি ফলে এবং বাজাকে সকৃদাগামী 

ফলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভোজন দম্বাপন করিয়া ভগবান রাহুল-মাতার ওপ- 

কথা প্রসঙ্গে “চন্দরকিন্নর জাতক বলিলেন। ইহার পর দিবন রান্রকুমার 

নন্দের অভিষেধঃ গৃহ প্রবেশ ও বিবাহ মঙ্গল ছিল | সে দিন ভগবান 

ভিক্ষার জন্ত রাজপুরীতে গমন করিয়াছিলেন | তিনি মঙ্গল সম্বন্ধে বলিয়া 

কুমার নন্দের হস্তে পাত্র দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, | 

তিনি কুমারের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন না । 

* বোধিসত্ব অথবা বুদ্ধের কোন “বিশেষ কারণ বশতঃ এই পুষ্ষর ষ্টি হইকসা থাকে; 

এই বৃষ্টিতে ফেইচ্ছ করে দ্েসিক্ হয়, ষে ইচ্ছা না করে সেসিক্ত হয়না । 
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হি সোপি তথাগভে গারবেন পত্বং বো ভস্তে, গণহথাতি 

বনতং নাসব্ধি, এবং পন চিন্তেসি-- “সোপানসীসে পত্তং গণিহ- 
তী”তি | সঞ্থা তশ্মিষ্পি ঠানে ন গণিহ । ইতরো-_ সোপান, 
পাদমুলে গণিহজতীগতি চিন্তেসি, সথা তথাপি ন গণিহ। ইতরো-_ 

“রাজজনে গ্রণিহজতী”তি চিন্তেলি, স্থা তখাপি ন গণিহ । কুমারো 

নিবন্ডিতুকামে! অরুচিয়া গচ্ছস্তো সপ্থগারবেন পত্তং গণহথাপতি 

বন্তং ন সক্ষোতি | “ইধ গণিহজতি, এখ গণিহজতীগতি* 
চিন্তন গ্চ্ছতি | তন্মিং খণে জনপদকল্যাণিয়া আচিথ্বিংস্্-_- 

“অয়ো, ভগবা নন্দরাজানং গহেত্বা গতো, তুমেহহি তং বিনা করি- 

জতী”তিতি। পলা উদকবিন্দ.হি পগ্ঘরস্তেহেব অড্চ,লিখিতেহি কেসেহি 

বেগেন গন্তা-_ *তুবটং খে অয়যপুক্ত, শাগস্গেকাসীপতি আহ । 

২। কুমারও তখাগতের প্রতি গৌরব করির “ভন্তে, আপনার পান্র গ্রহণ 
করুন” এই কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিয়াস্িলেন--”সোপান 

শীর্ষে গিয়া ভগবান পাত্র গ্রহণ করিবেন ।” কিন্তু ভগবান সেখানেও 

তাহা গ্রহণ করিলেন না। কুমার অতঃপর ভাবিলেন--”সোপান পাদমূলে 

গ্রহণ করিবেন, শাস্তা সেখানেও নিলেন না। কুমার ভাবিলেন-_ প্রাজা- 

লনে নিবেন, শান্তা নেখানেও নিলেন না। কুমার গৃহে প্রত্যাবর্ভুন 

করিতে ইচ্ছুক হইয়া, অনিচ্ছাসস্বেও বাইতে লাগিলেন, কিন্তু শাস্তার প্রতি 

গৌরব তাৰ প্রযুক্ত *পাত্র গ্রহণ করুন” এই কথা বলিড়ে পারিলেন না | 
«এখানে নিবেন, ওখানে নিবেন” এরপ ভাবিতে ভাবিতে চলিজেন | | 

সে. সনয়ে জনপদ কল্যাণীকে কে একজন গিয়া বলিল-_ “আর্ষেয, ভগ- ৃ 

বান নন্দরাক্তরাকে নিয়া গেলেন, আপন! হইতে ক্ঠাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবেন ।৮ | 
তিনি অর্ধ আঁচড়ান ৰ৷ আনুলায়িত কেশে ছুটিলেন, সিক্রচুল হইতে ভলবিন্দ, 
পতিত হইতে লাগিল, বেগে গিয়া বলিলেন-_ *“মাধ্য পুত্র ত্বরাম্ আসিবেন ।” 



২২২ ধন্মপ্ট্ঠকথা. [১ষমক 
তং তা বচনং তষ্জ ইদয়ে ভিরিয়ং পতিত্বা বিয় ঠিতং । 

৩। সথাপি ভঙ্গ হনখতো পশ্তং অগণিহত্বাব তং বিহারং নেস্থা 
_ “পৰ্বজিজসি নন্দা্তি আহ । সো. ঝুদ্ধগারধেন এন 
পৰ্বজিঙ্গামী”তি অবস্থা “আম, পবব্জিলানী”তি আহ | সথাঁ- 

দতেন হি নন্দং, পব্বাজেবা”তি আহ | সঙ্থা কপিলপুরং গন্বা 

ততিয়দিবসে নন্দং পব্বাজেসি | সত্তমে দিবসে রাহুলমাতা 

'কৃমারং অলঙ্করিত্বা ভগবতো! সম্ভিকং পেসেসি, প্পঙ্জ তাত এতং 
বীমতিসহজ সমণপরিবুতং নুব্নবন্ণং বন্ষরূপিবগ্ং সমণং, অয়ং 

তে পিতা, এতঙ মহস্তা নিধয়ো অহেম্ুং ত্যজ নিব্ধমণতো 
পটঠায় ন পাম । গচ্ছ, তং দায়জ্ভং যাচ”_-""অহং তাত, 
কুমারো। অভিসেকং পন্থা চন্ধবন্তি ভবিষ্ামি, ধনেন তম তাখো, 

তাঁহার লে বচন তাহার হৃদয়ে যেন প্রস্থাকারে পতিত হুইয়। রহিল । 

৩1 এদিকে ভগবানও তাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ ন1 করিয়া ক্রমে 
তাহাকে বিহারে নিয়াগেলেন | বিহারে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন__ “নন্দ, 
প্রবদ্ধিত হইবে 1” তিনি বুদ্ধের গ্রতি গৌরব তাব প্রযুক্ত *প্রব্রজিত 

হইব না” না? বলিয়া কহিলেন-_ “হা, প্রব্রজিত হইব 1” ' তগবান ভিক্ষু- 

দ্িগকে কহিলেন-__ “তাহ হইলে নন্দকে প্রত্র্জিত কর |" তগবান কপিল- 

পুরে গমনের তৃতীয় দিবসে নন্দকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন | সগ্ুমণদিবদে 

রাছুলমাতা রহীকুমারকে অলঙ্কৃত করিয়া ভগবানের নিকট পাঠাইক্া 

ছিলেন, বলিয়া দিলেন-_ “বৎস দেখ, বিশ হাজার শ্রমণের মধ্যে ু বর্ণ- 

বর্ণ, ্রঙ্গরূপী- বর্ণ এ. শ্রমণ তোমার পিতা, তাহার যে 'বৃহৎ নিধিকুস্ত 

নকল ছিলঃ তাহার সংসার ত্যাগ করার পর ওদব আর দেখিতেছি লা । 

যা) এই বলিয়া তোমার সেই পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইজে চাও- 

পিত,। আমি এখন ন কুমার, অভিষিক্ত হ্ইয়া চক্রবর্তী হইব, আমার ধনের ঘরকার। 
ষ্ 
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ধনং মৈ দেহি, সামিকো হি পুত পিতুসন্তকজা”তি | 
0.8 1 কুমারো ভগবতো সম্মিকং গন্জাব, পিতুসিনেহং পটি- 

লভিত্বা' হটঠচিতো-_ “সখা তে সমণ ছায়া”তি বন্া অগ্রঃ্পি বন্ধং 
অন্তনো অনুকূপং বদগ্ভো অটঠাসি । ভগবা কতভত্তকিচ্ছো 
অনুমোদনং কত্বা উটঠায়াসনা পক্কামি। কুমারোপি_- “দায়জ্জং 
সমণ, মে দেহি; দায়জ্ভং সমণ, মে দেহী”তি ভগবন্তং অনুবন্ধি | 

ভগ্রা কুমারং ন নিবস্তাপেসি, পরিজনোপি ভগবতা৷ সন্ধিং গচ্ছঞ্ং” 

নিবত্তেতুং নাসব্ধি। ইতি সো ভগবতা সদ্ধিং আরামমেব 

অগমাসি | ততো ভগৰ! চিন্তেসি-_ “যং অয়ং পিতুসম্তকং ধনং 

ইচ্ছতি তং বট্রামুগতং, সবিঘাতং | হন্দস্া বোধিতলে পটিলদ্ধং 

সত্তবিধং অরিয়ধনং দেমি, লোকুত্তর দায়জ্জঙ্জ নং সামিকং করোমীসতি। 

আমাকে ধন দাও, পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী |” 

৪ | কুমার ভগবানের নিকট গিয়াই পিতৃন্সেহে হষ্টচিত্ত হইয়! কি- 
জেন-- পশ্রমণঃ আপনার. ছায়া সুখম্পর্শ ৮” আরও তদন্ুরূপ বালক-স্থলভ 

আলাপ করির়! কুমার ভগবানের নিকট রহিয়া গেলেন । আহার কাধ্য 

শেষ হইলে ভগবান দানানুমোদন পৃর্বক আদন ত্যাগ করিয়া প্রস্থান 

করিলেন ।  *শ্রমণ, আমাকে পৈতৃক সম্পর্তি দিন ** ( শ্রমণ, আমাকে 

পৈতৃক, সম্পত্তি দিন )” বলিতে বলিতে কুমার তগবানের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ 

গমন করিতে লাগিলেন । তগবান কুম্ারকে নিবৃত্ত করিলেন ন৷। পরিদ্রনেরা ও 

তাহাকে ভগবানের সঙ্গে ধাইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না । তিনি 
ভগবানের সঙ্গে বিহারেই শম্ন করিলেন । তৎপর ভগবান তিস্ত 

করিলেন__ “এ' বাক পিতার নিকট যেই পৈডক ধন যাজ্জ। করিতেছে, 
তাহা, আরত্রীবহ ও হুঃখদায়ক। বোধিতলে প্রান্ত নপ্রুবিধ আধ্যধনই. 
ওকে দিব, লোকোত্তর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব ।” এ 
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আয়ম্মস্তং সারিপুন্তং আমস্তেসি-_ “তেন হি ত্বং সারিপুত, 'রাছল 
কুমারং পৰ্বাজেহী”তি 1 থেরো কুমারং পববাজেসি। 

৫ | পববজিতে চপন কুমারে রপ্রেগ অধিমন্তং ছুষ্ধং 
উপ্লজ্ি, তং অধিবাসেুং অসক্কোন্তো ভগবতো৷ নিবেদেত্বা_- “লগাধু 
তস্ত্রে তয়্যা। মাতাপিতৃহি অনমুপ্র্াতং পুত্তং ন পধবাজেয়ুযংস্তি 

বরং যাচি। ভগবা তণ্জ তং বরং দস্বা পুনেকদিবসং 'রাজ- 
_নিবেসনে কতপাতরাসো একমস্তং নিসিম্পেন রপ্রধ_ “ভন্তে। 

তুম্ছাকং দুক্করকারিককালে একা দেবতা মং উপসংকমিত্বা 'পুত্বো 
তে কালকতো”তি আহ । অহং তঙ্গা বচনং তসদদৃত্তো- 
খন সয্হং পুভো কোধিং অগ্রত্বা কালং করোত্তীতি পটিব্ধি- 
পিংস্তি বুত্তে-_ - | 

তিনি আযুক্সান সারিপুতরকে আহ্বান করির়। বলিলেন-_*তাভা হইলে সারিপুর, 

তুমি রাহুল কুমারকে প্রব্রজিত কর |” সারিপুত্র স্থবির কুমারকে প্ররব্রজ্যা 
প্রদান করিলেন। . 

৫| রাছুল কুমার প্রব্রজিত. হইলে রান্ধ। অতীব ছঃখতি হুইলেন। 
রাজ তাছ! সহা করিতে অক্ষম হইয়া ভগবানের নিকট তীহার মন্্রীস্তিক 
ঃখের কথ! বলিক্লা বর প্রার্থনা করিলেন--. “তস্তে 'সারধা, পিতানমাতার 

অনুমতি জ্ঞাত ন! হইয়া! পুত্রকে প্রব্রজিত. .ররাইবেন না|” ভগবান 
্টাাকে সেই বর দিলেন। অন্ত একদিন. রাজ-প্রাসাদে তাহার গ্রাতঃরাশ 

.ছোজনের পর “রাজ! একপার্থে উপবেশন করিয়। কহিলেন-_. *ভন্তে, আপনি 

যখন হৃষ্কর তপশ্চধ্যায় রত ছিলেন, তখন একজন দেবতা আমার নিকট 

'আপিরা বলিগাছিলেন-_ “আপনার পুজজ কাল প্রাপ্ত হইগ্জাছে | আমি 
স্টার কথা বিশ্বাস না নো! রলিয়াছিলাম-_ “আমার পুত্র বোধি-ন! 
পাইয়া মরিতে. পারে ন। 1” এই বলিয়া তাহার বাক! অগ্রা্থ করি 1” 

প্াজ।. এইরূপ বলিলে ভগবান কছিলেন--. 
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: প্ইদানি কিং সন্দহিজধ, পুব্বেপি অট্ঠিকানি দ্গেহ! 
“পুত্তো তে মতো? তি বুত্তে ন সদ্দহিতথাতি | মিলা অটঠপ্লতিয়া 
মহাধন্মপাল জাতকং ফথেসি । কথ! ০০৪০ রাজা অনাগামি- 
ফলে পতিটঠহি । 
৬ ইতি ভগবা পিতরং তীহ ফলেন্থ পতিটঠাপেন্বা ভিব্ধ,. 

স্ঘপরিবুতো। পুনদেব রাজগহং গম্তা ততো! অনাথপিণ্ডিকেন 

সাবশ্খিং আগমনথায় গহিতপটিপ্রেগ নিটুঠিতে জেভবন মহাবিষ্থার্ে + 
তথ গন্জ্া বাসং কপ্পলেসি । এবং সথরি জেতবনে বিহরন্তে 
আয়ম্মা নন্দো উক্তিত্বা ভিব্ধূনলং এতমথং আরোচেসি-_- 
“অনভিরতো * অহং আবুসো, ব্খাচরিয়ং চরামি, ন সন্কোমি 
ৰক্ষচরিয়ং সন্ধারেভূং, সিব্ধং পচ্চব্থায় হীনায়াবন্তিঙ্গামীতি । 

“এখন কি বিশ্বাস করিবেন ? পুর্বে একজন অস্থি দেখাইয়া 

যখন বলিয়াছিল-_ *আপনার পুত্রের মুভ্যু হইয়াছে, তখনও আপনি বিশ্বাস 

করেন নাই 1৮ এই কথার অর্থ বুঝাইতে গিক্সা তিনি মহাধর্খপাল 
জাতক কহিলেন | কথা শেষ হইলে রাজা অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন । 

৬ | এই প্রকারে ভগবান পিতাকে “'ফলত্রয়ে? প্রতিষ্ঠিত করিয়! 

ভি্কুনজ্ঘ-পরিৰৃত হইয়] পুনরায় রাজগুছ নগরে গমন করিলেন । ইতিমধো 

জেতবন বিহারের নিষ্্াণ কাধ্য শেষ হইল । অনাথপিপ্ডিক তাহাকে 
আবস্ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহার ৃ্বগতিশ্রুতি অন্গু- 
সারে রাজগৃহ হইতে জেতবন মহা বিহারে গমন করিয়া গন্ধকুটিতে বাস 

করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান ঘখন জেতবনে বাস করিতেছিলেন তখন 

আহ্ুম্রান নন্দ উৎকণ্ঠিত হইয়া তিক্ষুপ্দিগকে এইব্ূপ কহিলেন-_ “বদ্ধুগণ, আমি 

অনিচ্ছাক় বরদ্ষচরধ্য পালন করিতেছি; ব্রহ্ঈচ্য পালন করিতে আমি পারিব না 
শিক্ষা! ছাড়িয়া! দিয়! আমি হীন গৃহবাদেই আবার প্রত্যাবর্তন করিব |” 

[29 
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ভগবা তং পতি: স্বত্ব আয়ম্মস্তং নন্দং পক্কোসাপেত্বা এতদবোচ-- 

“সচ্চং কির ত্বং নন্দ, সুন্বছলানং ভিন্ধু নং এতমণ্খং আরোচেসি-- 
“অনভিরতো অহং আবুসো, ৰ বক্চরিয়ং চরামি, নসককোমি বক্ষ 

চরিয়ং সন্ধারেতুং, সিব্বং পচ্চন্থায় হীনায়াবস্তিজামী”তি ? 
“এবং ভন্তে”তি | 

“কি পন ত্বং নন্দ, অনভিরতো। বক্ষচরিয়ং চরসি, 

ন সকোসি বক্ষচরিয়ং সন্ধারেতুং, সিক্ধং পচ্চব্ধায় হীনায়া বস্তি- 
শ্াসী'”তি ? 

“সাকিয়ানী মং ভন্তে, জনপদকল্যাণী ঘরা নিব্বমন্তজ অডুল্ল- 
খিতেহি কেসেহি অপলোকেত্বা এতদবোচ-_ “তুবটং /খো অয়াপুন্, 
আগচ্ছেয়্যাসী”তি । সো খো অহং ভন্তে, তদনুজরমানো অনভি- 
রতো৷ বুক্মচরিয়ং চরামিঃ ন সন্কোমি বৰৃঙ্গচরিয়ং সন্ধারেতৃং, 

ভগবান সে বৃ্থান্ত শুনিয়া আযুম্মান নন্দকে ডাকাইয়া এইরূপ বলিলেন-_-- 
“সত্য নাকি নন্দ! তুমি ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছ-_ “বন্ধুগণ, আমি অনিচ্ছায় 

বরহ্ষচর্যা পালন করিতেছি, বরাবর পালন কর্রতে পারিব না, শিক্ষা ছাড়ি 

দিয়া হীন গৃহবাসে জাগার করিব ?” 
পা] ভস্তে ।* 

“কি জন্ত নন্দ) তুমি অনিজ্ছুক হইয়া ব্রদ্মচর্ধ্য পালন করিতেছ্ব, 
্রক্মচর্ধা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না, শিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া হীন 

রি ফিরিয়া বাইবে £” 

“তস্ত্ে১। আমি যখন গুহ হইতে বাহির ভ্ইয়া আমিতেডিলাম, 
তখন শাকাকুমারী ভনপদকল্যানী অর্থ আনুলাগ্িত কেশে আমিয়া 
আমার দিকে তাকাইক্ক৷ এইরূপ বলিয়াছিল- _“আর্যাপুত্র, ত্বরার আমিবেন।” 

দে কথা ভন্তে। আমার মনে সব সময়ে জাগিতেছে। তাই আমি অনিচ্ছা 
রঙ্মচধধ্য পালন .রুরিতেছি, ব্রহ্মচধ্য অবলম্বন করি! থাকিতে পারিব ন! | 
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সিন্ধং 'পচ্চন্থায় হীনায়! বস্তিলামী”তি 
৭। অথ খো ভগবা আয়প্মন্তং নন্দং বাহায় গহেস্া ইদ্দি- | 

বলেন তাবতিংসদেবলোকং নেম্তে। অস্তরামগ্জে একন্মিং বামন 

, ঝামখাণুকে নিসিম্ং ছিন্নক্গনাসানক্টঠং একং পলুটঠমকটিং 
» দঙ্োত্বা তাবতিংসভবনে সন্ধা দেবরপ্রেণ উপটঠানং আগতানি 
.ককুটপাদানি পঞ্চ অচ্ছর! সতানি দজেসি | 

ককুটপাদানীতি রত্তবপ্কতায় পারাপতপাদসদিস পাদানি । 

দর্গোত্বা চ পনাহ-- “তং কিং মঞ্রসি নন্দ, কতম। ন্ুখো অভিরূপ- 

তরা চ দর্জনীয়তুরা চ পাসাদিকতর! চ সাকিয়ানী বা জনপদকল্যানী 
উমানি বা পঞ্চ অচ্ছরাসতানি ককুটপাদানী”তি '? 

শিক্ষা! পরিত্যাগ করিয়। হীন গৃহবাসে ফিরিয়া, যাইৰ |” 

৭। অনন্তর ভগবান আযুদ্মান নন্দকে বাছতে ধরিয়া খদ্ধিবলে ভ্রয়ো- 

ব্রিংশৎ দেবলোকের দিকে নিয়া গেলেন । পথিমধ্যে কোন এক দগ্ধ ক্ষেত্রে 

দদ্ধীভূত বৃক্ষকাণ্ডের ধ্বংশাবশেষে উপৰি্ট ছিন্ন কর্ণ-নানা-লাঙ্গুল বিশিষ্ট 

এক জীর্ণ ৰানরীকে দেখাইয়া ভ্রয়ো্রিংশৎ দেবভবনে উপনীত হইলেন 

এবং সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচর্যার জন্ত আগত পঞ্চশত কপোত 

চরণা অগ্পরাকে দেখাইলেন ৷ ৯ 

কপোত চরণ! অর্থ-_ পারাবতের পায়ের ন্ায় রক্তিমবর্ণ বিশিষ্টা। 
অগ্ধরাদদিগকে দেখাইয়া তগবান নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “নন্দ কাহাকে 

তুমি অভিরপতরাঃ দর্শনীয়তরা) প্রাসাদিকতরা মনে কর? শাক্যকুমারী 

জনপদ কল্যানীকে, ন। এই. পঞ্চশত কপোত চরপা অগ্পরাকে ! 
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“সেয়্যথাপি সা ভত্তে” ছিন্নক্ননাসানঙ্গ,টঠা, - পলুটঠমব্কটা, 
এবমেব খো ভস্তে, সাকিয়ানী. জনপদকল্যানী ইমেসং পঞ্চন্পং 

অচ্ছরাসতানং উপনিধায় সঙথস্পি নউপেতি কলম্পি ন উপ্রেতি 

কলভাগম্পি ন উপেডি । অথ খো৷ ইমানের পঞ্চ অচ্ছর! সতানি 

অভিরূপতরানি চের দঙ্জনীয়তরানি চ পাসার্দিকতরানি চা”তি |. 

“অভিরম নন্দ, অহং তে - পাটিতোগো৷ পঞ্চন্নং অচ্ছরা 
সতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি | 

"সচে মে ভস্তে ভগবা, পাটিভোগো পঞ্চন্নং অচ্ছরাসতানং 

পটিলাভায় ককুটপাদীনং, অভ্তিরমিজামি অহং তন্তেঃ তগবা ৰদ্ধ- 

চরিয়ে”তি | - 
৮ । অথ খো৷ ভগবা আয়ম্মন্তং নন্দং গহেত্বা' তথ অন্তরহিতো 

*তস্তে। শাক্যকুমারী জনপদ কল্যাণীর কাছে কাপ কাট, নাক 

কাটা, ল্যাজ্জ ছেঁড়া, সেই জীর্ণ বানরী যেমন, এই পীচশত পায়রা-পাদ 
অপ্পরাদের কাছে জনপঙ্কল্যাণীও তেমন | ইহাদের কাছে তাহার 

উপমা করা হয় না, সে ইহাদের এক আনাও হয় না, এক আনার শগ্রাংশ ও 

ন1। এই পাঁচশত অপ্পরাই নিশ্চয় ুন্দরতরা' দর্শনীন্র তা প্রানাদিক তর1।” 

পননা। 'তুমি ব্রঙ্মচধ্যে বত হও, পাঁচশত পায়রা-প। অঙ্গরা পাইবে, 

তজ্জন্ত আমি প্রতিভূ থাকিলাম 1” | 

*তন্তে তগবন, আপনি বদি পাঁচশত পাররা-পাদ অগ্পরা লাতে 

আমার জামিন হন, তাহা হইলে ভন্তে, আমি ভগবানের বিধান অন্গ- 
সারে ব্রহ্ষচধ্য পালন করিব ।” নং? | 

৮। অতঃপর ভগবান আবুষ্মান নন্দকে লইর়! সেখান হইতে অস্তহিত হইয়। 
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জেতরনে যেব -পাতুরহোদি ৷ অঙ্লোস্থং খো ভিব্ধ “আয়ম্মা 

কির নন্দো তগবতো! ভাত। যাতুচ্ছাপুত্তো অচ্ছরানং হেতু 

ৰস্মাচরিয়ং চরতি, ভগবা; কির পাটিভোগো পঞ্চন্গং অচ্ছরাসতানং 
পটিলাভায়. ককুটপাদদীনংতি । অথ খো আয়ম্মতো নন্দস্ত 

সহায়কা ভিন্ধু আয়ম্মন্তং নন্দং ভততকবাদেন চ উপকিতকবাদেন 
চ সমুদাচরস্তি-_ “ভতকে। কিরায়ম্মা নন্দো,- উপক্িতকো। কিরা- 

য্মা নন্দো, অচ্ছরানং হেতু ব.ক্ষাচরিয়ং চরতি, ভগবা কির" 

পাটিভোগো পঞ্চন্ং অক্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং”তি | 

২ ৯্ট। অথ খো আয়স্মা নন্দো সহায়কানং ভিব্ধনং 

ভতকবাদেন "চ উপক্ষিতকবাদেন চ অট্টয়মানো হরায়মানো 

জিগুচ্ছমানো একো বুৃপকটেঠা অপ্লমন্তো আতাপী পহিতকো 

জেতবনে প্রাছভূতি হইলেন । ভিক্ষা শুনিতে পাইলেন বে 

“ভগবানের ভ্রাতা মাতৃস্বনাপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ কপোত-চরণা অপ্দরা লাভের 

জন্ঠ ব্রহ্মচধ্য পালন করিতেছেন; ভগবান নাকি তাহার পাঁচশত কপোত- 

চরণা অপ্সরা লাভের প্রতিভূ হইয়াছেন ।” অতঃপর আযুক্মান নন্দের 

সহায়ক ভিক্ষরা বেতনতোগী ও. উপক্রীতবাদে তাহার সহিত আলাপ 

করিতে লাগিলেন | তাহারা বলিতে লাগিলেন--”ও ! ও! আযুস্ান্ 
নন্দ মনজুর! আযুক্সান্ নন্দ তাড়াটে ! তাহার ব্রহ্ষচর্ধা দেখিতেভি অগ্গরার 

জন্ত* ভগবান তীহার পাঁচশত পায়রা-পাদ অপ্পরা পাওয়ার পক্ষে প্রতিতু 

হইয়াছেন ।” | 

৯ |. অনন্তর আযুন্সান ননদ ভিক্ষু বন্ধুত্বের ভৃতাবাঁদে ও উপক্রীতবাদে 

নিজকে নিন্দিত, অবজ্ঞাত.ও দ্বণিত মনে করিয়া বস্তকাম ও ক্েশকাম 

হইতে পৃথক হইয়! একাকী অপ্রমন্ত ভাবে, উস্মের সভিত, তন্মর চিত্তে 
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বিহরস্তো ন চিরজেব - বঙ্গথায় কুলপুস্তা  সম্মদেব অগারস্মা 
অনগারিয়ং পৰ্বজ্জন্তি তদচুত্রং ব ক্ষচরিয়পরিয়োসানং দিটেঠবধশ্রে 
সয়ং অভিপ্র্া সচিছবকতবা উপসম্পজ্জ বিশ্বাস, খীণা জাতি, বুসিতং 

ৰক্গচরিয়ং, কতং করণীয়ং, নাপরং ইখসতায়াতি অন্তধাসি, নী 
ভরো চ খো পনায়ন্মা অরহতং অহোসি । | 

১০ | অথেকা দেবতা রত্তিভাগে মকলং জেতবনং ওভাসেত্ব 
সথারং উপসংকমিত্বা বন্দিতবা আরোচেসি__ “আয়স্মা, ভন্তে। নন্দো 
ভগবতো মাতুচ্ছাপুত্তো আসবানং খয়া অনাসবং চেতোবিমুত্তিং প্রা" 

বিমুস্তিং দিটেঠব ধণ্মে সয়ং অভিপ্রা সচ্ছিকত্ব। উপসম্পজ্জ বিহরতীগুতি । 
ভগবতো পি খো ঞাণং উদপার্দি__ নন্দো আলবানং খয়া অনাসবং 

শ্রমণ-ধর্থ্ পালনে নিরত হওত অচিরেই, যাহার জন্ত কুলপুত্রেরা মাগার 

ত্যাগ করিয়া সম্যকূপে অনাগারিক তাবে প্রব্রিত হয়, সেই ব্রহ্ধচর্যের 

অন্ুত্তর পর্যযাবসান বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়! 

ও সম্প্রাপ্ত হইয়া বাদ করিতে লাগিলেন । তাহার জন্ম ক্ষয় ভইয়াছে, 

্রহ্ষচর্য্য পরিপূর্ণ হইয়াছে, করণীয় কৃত ভইয়শছে পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্ঠ 

আর যে কিছু বাকী রহিল না তাহ। বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন | ভগ- 

বানের অর্্ৎ শ্রাবকদের মধ্যে আযুক্সান নন্দও একজন অঙ্ৎ হইলেন। 

১৯ | অতঃপরু এক দ্েবত। রান্রিভাগে সকল জেতবন আলোকিত 

করিয়। ভগবাদের নিকট গমন পূর্বক তাহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন-_ 

“তন্তে! ভগবানের মাসতুতে! ভাই আযুশ্নান নন্দ আম্রবের [তৃষ্জার ] 

ক্ষয় হেতু অনাশ্রৰ ভাব, মুক্ক-চিভূতা ও মুক্ত-প্রজ্ঞা বর্তমান-শরীরে স্বয়ং 
অভিজ্ঞার স্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্প্রাত হইয়া বাস করিতেছেন।” 

 ভগ্রবানও জ্ঞানচক্ষে গেখিলেন- নন্দ আশ্রবের ক্ষয় হেডু অনাম্রব ভাব 
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চেতোবিমুত্তিং পঞ্রগাবিমুত্তিং দিট্েব ধশ্মে সয়ং অভিপ্রণ সচ্ছিকত্ব! 
উপষম্পজ্জ বিহরতীগতি । 

১১। সোপায়ন্মা নন্দো তল রত্তিয়া অঙ্চয়েন ভগবস্তং উপ- 

সংকমিত্বা বন্দিত্বা এতদবোচ-_- “যং মে ভন্তে, ভগব! পাটিভোগো 

পঞ্চল্নং অচ্ছরাসতানং পটিলাভায় ককুটপাদীনং, মুধ্চামহং ভন্তভে। 
ভগবস্তং এতম্মা পটিআজবা”তি | | 

“ময়াপি খে নম্দ, চেতস। চেতো! পটিচ্চ বিদ্রিতো-_ “নন্দে 
আসবানং খয়া' অনাসবং চেতো বিমুন্তিং পঞ্র»। বিমুত্তিং দিটে্ব 
ধন্মে সয়ং অভিগ্রধা সচ্ছিকত্থা উপসম্পজ্ভ বিহরতী'তি $ দেবতাপি 

মে এতমং ল্লারোচেসি-_“আয়্মা ভন্তে,নন্দো---পে-বিহরতীতি। 

ষদেব খো তে নন্দ, অনুপাদায় আসবেহি চিত্তং বিমুস্তং, অথাহং 
মুত্তো এতন্মা পটিজবাশতি । অথ খে ভগবা এতমণ্থং বিদিতব 

মুক্ত-চিত্ততা৷ মুক্তপ্রজ্ঞ। বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞ।র দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, 
সম্প্রাপ্ত হইয়া! বাদ করিতেছে 1” 

'১১। আবুষ্সান ননও রাত্রিশেষে ভগবানের নিকট গিয়। তাহাকে 
বন্দনা করিয়া কহিলেন-- “ভত্তেঃ ভগবান থে পাচশত কপোত চরণ! 
অপ্সরা লাতের জন্য আমার প্রতিভূ হইয়াছেন, তগবানকে আমি দে 
প্রতিশ্ররতি হইতে মুক্তি দিলাম |” 

*পনন, আমিও [আমার] চিত্তের দ্বারা [তোমার] চিত্ত অবলম্বন 

করিয়া জানিয়াছি-- “নন্দ আত্মবের ক্ষয় হেতু অনাস্্রব ভাব, মুক্তচিভ্ততা, 

ুক্তপ্রজ্ঞা বর্তমান শরীরে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া, সম্পন্ন 
করিয়। বিহরণ করিতেছে |” দেবতাও আমাকে তাহা বলিয়া গিয়াছে । 

নন্দ, [তুমি আমক্তি বশে কিছু] গ্রহণ না করাতে আশ্রব হইতে যে 
তোমার চিত্ত বিমুক্ত হইয়াছে, তাতেই আমি জামিনের দাবী হইতে মুক্ত 
হইয়াছি 1৮ অতঃপর তগঝান নদের অর্থন্ব প্রাপ্তির বিষ জগানিয়া 
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তায়ং বেলায়ং ইমং উদানং উদ্ানেসি-- 

“যজ নিত্তিনো পঙ্কো চ মদ্দিতো কামকণ্টকো 
মোহন্দয়ং অনুষ্পতো স্ৃথছুব্দধে ন বেধতীশতি । 

১২ । অথেক দ্িবসং ভিব্ধু তং আয়ম্মন্তং নদ্দং পুচ্ছিংস্থ-- 

”“আবুসেো। নন্দ, তং উদ্ধন্টিতোমহীতি . পবেদেসি, ইদানি ভে 

'কথংগতি ? 

“নথি মে আবুসো, গিহীভাবায় আলয়ো”তি | তং 

সুতা ভিব্ধৃু-- “ভূতং আযম্মা নন্দো কথেতি, অঞ্র্ং ৪ব্যাক- 

_রোতি, অতীতদিবসেন্ উদ্ধঠিতোম্মীতি বত্বা 'ইদানি নথি মে 

শিহীভাবায় আজয়োতি কথেতী”তি | গন্তা তে ভগবতো তমণং 

আরোচেস্ুং | 

সেই সময় এই প্রীতি গাথা উচ্চারণ করিলেন-- 

*অতিক্রান্ত-পঙ্কদ্ম মদ্ধিত কাম-কণ্টক যার, 

সুখে ছুঃখে সেজন অচল ক্ষপ় প্রাপ্ত মোহ তার ।” 

১২ অনস্তর একদিন ভিক্ষুরা আুক্মান্ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“বন্ধু নন্দ তুমি উৎকষ্টিত হইয়াছিলে বলিস রিনি এখন মি 

কেমন আছ রি : 

“বনু, শৃহী হইবার জন্য আমার আর ইচ্ছা লাই।” তাহা শুনিয়া 

ভিক্ষুরা কহিলেন-_"আযুদ্মান নন্দ অভূত কথাই বলিতেছে, অরত্ব তাবের 
কথাই প্রকাশ করিতেছে । পুর্বে মন ছটুফটু করিতেছে বলিয়া এখন 
বলিতেছে গৃহী হইবার জন্ত আমর ইচ্ছা নাই।” তাহারা গিক্ন। ভগবানকে 

সেকথা কছিলেন। | 8.8 
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* ভগবা--- “ভিব্ধবে, অতীত দিব্সেম্ব নন্দ অতুভাবে। ছুচ্ছন্ন 
গেহসদিসো অহোসি, ইদানি হুচ্ছন্নগেহ সদিসো জাতে। | অয়ং 
দিবরচ্ছরানং দিটঠকালতো পটঠায় পৰ্বজিতকিচ্চ্স মখকং পাপেতুং 
বায়মন্তো তং কিচ্চং পত্তো”তি বত্বা ইমা গাথা অভাসি ৫ 

 “ঘথাগারং ছুচ্ছন্নং বুট্ঠি সমতিবিস্কাতি, 
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিষ্বাতি । ১৩ 

যথাগারং স্ুচ্ছন্সং বুট্ঠি ন সমভিবিষ্কাতি, ॥ 
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিদ্াতী”তি | ১৪ 

৯১৩ । তথ "অগারং্তি-- হং কিঞি গেছং | এছুচ্ছ- 

ননংগতি-_ ধবরলচ্ছন্নং, ছিদ্দাবছিদ্দং । “সমতিবিষ্বাতী”তি-_ 

বজবুট্ঠি বিনিবিষ্কতি | “অভাবিতংগতি-_ তং অগারং বুট্ঠি বিষ 
ভাবনারহিতন্তা অতাবিতং চিন্তম্পি রাগো সমতিবিষ্বাতি £ 

ভগৰান কহিলেন--“ভিক্ষুগণ, পূর্বে নন্দের আত্মভাব হচ্ছন্ন গৃহের 

যায় ছিল, এখন ুঙ্ছন্ন গৃহের ন্যায় হইয়াছে । সে দিব্য অক্টারাছিগকে 

দেখিয়া অবধি প্রবজিত কার্যোর দাফলে)র জন্য যত্্ুপর ভইয়া তাছ। পাই" 

স্বাছে |” এই কথা বলার পর তগধান এই গাথান্বয় ভাষণ করিলেন-__ 

প্যথ। বুষ্টি বিধে অতি ছুরাচ্ছ্ল আগারে, 

তথা ষ্াগ বি'ধে অতি অভাবিত মনেরে। ১৩ 

যথা বৃষ্টি বিধে লাক নু-আচ্চন্ন আগে, 
তথা রাগ বিধে নাক ুতাবিত মনেরে |” ৯ ১৪ 

১৩ । তথায়. “আগার”--যে কোন গৃহ । “ছুরাচ্ছন্্*”--বিরল জাচ্ছন। 

ছিদ্র ৰিছিদ্র। *বি'ধে অতি"-বৃষ্টির জলে নত্যন্ত বিদ্ধ করে [বৃষ্টির জলপড়ে]। 

“অভাবিতং”.-ছচ্ছর্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়ে, তন্্রপ 

ভাবনা ধিরহিত হে -মভাধিত চিত্তকে কামরাগে বিশিষ্টরূপে বিদ্ধকরে ; 



২৩৪ ধন্মপদট্ঠকথা .. [১ষমক 

নকেবলং রাগোব. দোস মোহ মানাদয়ো সব্বকিলেসা তথারূপং 
চিত্তং অতিবিয় বিস্ান্তিয়েব। “ম্ভাবিতং”তি--সমথ-বিপভান। ভাব- 
নাহি স্থভাবিতং ; এবরূপং চিত্তং স্ুচ্ছন্নগেহং বুট্ঠি বিয় রাগাদয়ে। 
কিলেসা অতিবিদ্থিতুং ন সক্কোন্তী”তি 
গাথা পরিয়োসানে ৰহু সোতাপত্তিফলাদীনি পাবি | 

মহাজনতা সাথিক। দেসনা অহোসি । 

* ১৪ | অথ ভিব্ধু ধম্মসভায়ং কথং সমুটঠাপেন্থং__ «আবুসো, 

বন্ধা নাম অচ্ছরিয়া, জনপদকল্যাণীং নিজায় উ্তিতো! নামা- 
য়স্ম। নন্দো সার! দেবচ্ছরা আমিসং কত্বা বিনীতো”তি | 

_.. সখা আগন্তা--“কায়মুখ ভিব্ধবে, এতরহি কথায়,সঙ্িসিরা”তি 
পুচ্ছিত্বা ইমায় নামাতি বুত্বে--”ন ভিব্ধবে, ইদানেব পুব্বেপেস ময়। 
মাতুগামেন পলোভেবা বিনীতো যেবা”তি বত্ধা অতীতং আহরি £_ 

কেবল রাগ নহে, দ্বেষ, মোহ ও মানাদি নকল ক্লেশ তক্রপ চিত্তকে 

অতীর বিদ্ধ করে) পস্ভাবিত*-_- শমথ-বিদর্শন তাবনাদ্বারা৷ স্থভাবিত ; 

সু-আচ্ছন্ন গৃহকে বিদ্ধ করিয়া যেমন বৃষ্টির জল পড়িতে পারে না, তজ্জপ 
নুতাবিত চিত্তকে রাগাদি ক্লেশ অতি বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। 

গাথা অবসানে বহুলোক আ্রোতাপত্তি ফলাদি প্রান্ত হইয়াছিল । 
সমবেত জনগণের পক্ষে ধর্শদদেশন। মার্থক হইয়াছিল | | 

১৪ । আনস্তর ভিক্ষুরা ধর্মসভায় কথ! তুলিলেন-_ “বনু, বুদ্ধের স্তাশ্চর্যয 

ক্ষমতা, আবুম্মান্চ নন জনপদ কল্যাণীর জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শান্ত! 
তাহাকে দেকাপ্পরার প্রলোভন দ্রেখাইয়া সংযত করিলেন ।” 

তগবান আলিয়া জিজ্তাসা করিলেন__ “ভিক্ষুগণ, কি কথার জন্য 

তোমরা এখানে সমাদীন হুইয়াছ 1” তাহারা তীহাদের আলোচনার বিষয় 
বলিলে তিনি রুহিলেন__ পতিক্কুগণঃ শুধু এখন নয়, পুর্বোও একে জীর প্রলো- 
ভন দেখাইয়া লংঘত করিয়াছি।” ইহ বলিয়া অতীতের কথা কহিলেন__ 



ক 

বধ্গো] নন্দখের-বধখ,৯ ২৩৫ 

১৫। “অতীতে বারাণসিয়ং বক্ষদতে রজ্জং কারেস্তে ৰারা- 

ণসিবাসি' কপ্পটেো! নাম বাণিজে। অহোসি। তঙ্জেকো গদ্রভো 

কুস্তভারং বহুতি, একদিবসেন সতয়োজনানি গচ্ছতি | সো 

একন্বিং সময়ে গপ্রত ভারকেহি সদ্ধিং তক্ষসিলং গন্তা যাব তগুজ 

বিজ্ঞজ্ঞনং গন্রভং চরিতুং বিজ্ঞজ্জেসি | অথভা সো গন্রভো 

পরিখাপিটেঠ চরমানে! একং গদ্রভিং দিস্বা উপসংকমি | সা 

তেন সদ্ধিং পটিসিম্থারং করোস্তি আহ-_ “কুতো আগতোসী”তি ?” 

“ৰারাণসিতো”তি । 

* “কেন কম্মেনাগতি ? 

(“বাঁণজ্জকম্মেনা”তি | 
“কিন্তকং ভারং বহসী”তি ? 

১৫1 “পুরাকালে বারাণনীতে যখন ব্রহ্ধদন্ত রাজা রাঙ্ষ্য শাসন 

করিতেছিলেন তখন সে নগরে “কপ্পট” নামে এক বণিক বাস 'করিত।1 

তাঙ্ার এক গাধা ছিল। সে তাহার মাটির কলনী হাড়িকঁড়ি বহিয়! নিয়া 

যাইত | গাধাটি একদিনে পাত ষোজন যাইত | বণিক একদ্দিন গাধার 

পিঠে মাল বোঝাই করিয়া দিয়! তক্ষশিলায় গেল । তথায় গিয়। মাল 

বিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত গাধাটিকে চরিবার অন্য ছাড়িয়া দিল । অতঃপর 

গাধা পরিখা পার্খে চরিতে চবিতে এক গাধী দেখিল । দ্েখিয়! দে তাহার 

কাছে গেল। গাধী তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিল*্- 

*কোথায় হইডে আসিয়াছ ?” 

প্বারাণসী হইতে ।* | 
শক্ধি কাছে আসা হইয়াছে ?” 

পব্যবস। উপলক্ষে 1” | 

“কৰি বোঝা বহু গা?” 



২৩৬ ধন্পদট্ঠকখা ০, [১ মক 
. “কুস্ততারংতি । ৯ শি 

“এত্তকং ভারং বহস্তো কতিয়োজনানি টাটা? .. 

“সতয়োজনানী”তি 1৮ 

: পশতটঠানে কাচি তে পাদপরিকন্ম পিট্ঠিপরিকম্মকরা 
আধ্বীতি ? | 

“নধ্ধী”তি ।৮ 
“এবং সন্ভে মহাছুব্বং নাম অনুভোসীতি | 

১৬। কিঞ্চাপি হি তিরচ্ছানগতানং পাদপরিকম্মার্দিকারকো। 

নাম নখ্ি, কামসংয়োজনঘটনত্ধং এবরূপং কথেতি | সোঁ তজ। 

কথায় উক্ষঠি | কপ্পটোপি ভগ বিশ্জ্জেন্কা তল নিজ আগস্থা_ 

“এহি তাত, গমিগ্লামাপ্তি আহ । 

“গচ্ছথ তুমেহ, নাহং গমিআামী”তি । 

“ইাড়িকুড়ির বোঝাই । 
«এই ভার নিরা কত ষোজন ষাও ?” 

. শপাত ফোজন 1” 

“যেখানে যাও সে খানে পা-পিট্ টিপিকার কোন দরবী আছে কি?” 
না 2 

“তাহ। হুহলে কড়ই কষ্ট পাইতে হয় 1” 

'তিষ্যক প্রাণীর আবার পাদসেবাদ্ি করিবার কেহ থাকে নাঃ 

কাম-সভোগ ঘ্টাইবার জন্গ এরূপ বলিতেছে । গাধা গাধীর কথাক্গ 

কামাকুল চিত্ত হইল | কপট পণা নি করিয়া তাহার কাছে আসিয়া 

ঝলিল-_ * এস কাছা, এখন যাই'।” 

প্ুমি যাও. আমি যাক না:1৮ 
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"অথ নং পুনগ্সুনং যাচিত্বা অনিচ্ছন্তং “ভায়েত্া নং নেজ্গামীণতি 
চিন্তে ইমং গাথমাহ £ 

"পতোদং তে করিজামি সোলসঙ্কুল রনী 
সঞ্টিন্দিতামি তে কায়ং এবং জানাহি গদ্রভা”তি | 

১৭। তং স্তত্বা গদ্রভো-- “এবং সন্তে অহম্পি তে কত্তববং 
জানিজামী”তি বন্ধ ইমং গাথমাহ £-_ | 

“পত্বোদং মে করিজসি সোল্সঙ্গংল কণ্টকং, 
পুরতো৷ পতিটঠহিত্বান উদ্ধরিস্বান - পচ্ছতো ; 

*. দন্তং তে সাবযিজামি এবং জানাহি কপ্পটা”তি 

তং স্তৃত্বা বাণিজে| “কেন নুখো৷। কারণেন এস এবং বদতীষ্তি 

চিন্তেতা ইতো৷ চিতো। চ ওলোকেন্তেো তং গদ্রভিং দিস্বা «“ইমায়েস 

অতঃপর তাহাকে বার বার বলিলেও যখন সে যাইতে রানি হইল 

না, তখন তাহাকে “ভয় দেখাইয়। নিয়া যাইব ভাবিয়া বলিল-- 

“যোল আঙ্গুল কাটা দিয়ে করব রে তোর পাচন বারি, 

জানরে গাধা এরূপেতে লইব গো তোর চামড়া “ড়ি।” 

১৭। তাহা শুনিয়া গাধা বলিল-- ণতাহা। যদি হয়, আামিও তোমার 

কর্তবয ফানিব |” এই বলিয়া এই গাথাটি ভাষণ করিল--- 

“যোল আঙ্গুলকাটা দিয়ে পাচন আমার করবে? 

সামনের পায়ে ভর করিয়ে 
পিছনের ছুই পা উত্তোলিয়ে 

ঝাড়ব তোমার দত ক”পাটি এ কর্পট, জান্বে।” 

তাহা শুনিয়া বেপারী ভাবিল২- *কেন সে এমন বলিতেছে ?” 

এদ্দিক সেদিক দেখিতে দেখিতে দে গাধীকে দেখিতে পাইল। সে মনে 



২৩৮ ধল্মপদট্ঠকথা [ ১--ফমৰ 

এবং সিক্জাপিতো৷ ভবিজতি, “এবরূপিং নাম তে গড্রভিং আনে- 

জামীগতি মাতুগামেন নং পলোভেত্বা! নেঙ্গামীশতি ইমং গাথমাহ- 

“চতুগ্লদিং সম্ঘমুখিং নারিং সব্বঙ্গ সোভিনিং, : 
ভরিয়ং তে আনয়িলামি এবং জানাহি গদ্রভা”তি। 

তং স্বুত্বা তুটঠচিত্ো গঞ্রভো ইমং গাথমাহ-- 

“চতুগ্নদিং সম্ঘমুখিং নারিং সব্বঙ্গ সোভিনিং, 
ভরিয়শ্মে আনগ্িজসি কপ্পট ভিয়ো! শমিজামি- 
ষোজনানি চতুদ্দসা”তি | 

১৮ । অথ নং কগ্পটো-:“তেন হি এহীপ্তি গহেত্বা সকটঠানং 

অগমাসি। সো কতিপাহচ্চয়েন তং আহ--ণননু মং তুমেহ "ভরিয়স্তে 

আনয়িজামীতি অবোচুখাগতি ? 

করিল-- *এই গাধীই তাহাকে এমন বলিতে শিখাইয়া থাকিবে । সে 

বুদ্ধি আটিল-- “তোমার জন্ত এইরূপ একটি গাধী আনিব” এইরূপে সত্ী- 
লোভ দেখাইয়। ভাহাকে নিয়া যাইব.” এই ভাবিয়া এই গাথাটি বলিল---. 

“চার পেয়ে এক শব্ধমুখী ফিটুফিটে-গ! বৌ চেয়ে, 
এনে গাধা বে দিব তোর জানিসরে ত1? আর ধেয়ে ।” 

তাহ! শুনিয়]! গাধ! সন্তষ্ট চিত্তে এই গাথা বলিল-- 

পচার পেয়ে এক শহ্মুখী ফিট্ফিটে-গা বৌ চেক, 
এনে আমার বে দিবে, হ্যা! চল কপট, যাই ধেয়ে 

যেতাম সাত যোজন, এখন যাৰ চৌদ্দ যোজন 1” 

১৮ । অতঃপর কপ্পট তাহাকে বলিল-_ “তাহা হইলে আস।” তাহাকে 
নিয় শবস্থানে প্রস্থান করিল । গাধা কিছুদিন পরে তাহাকে বলিল-_ 
প্তৃমি না জামার অন্ত বৌ আনিবে বলিম়্াছিলে 1 
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“আম বুত্তং, নাহং অশুনো কথং ভিন্দিজামি, ভরিয়ন্তে 

আনেজামি, বট্টং পন তুফহং এককঞ্জেব দক্সামি, তুষহং পন 
অত্তভুতিয়জজ পহ্নোতু বা মা ব! ত্বমেব জানেয়্যাসি, উভিন্নং বে 

ংবাসমন্ধায় পুত্তাপি জায়িলন্তি, তেহি বহ্হি সন্ধিং তুযহং তং 
পহোতু বা মা বা ত্বমেব জানেয়্যাী”তি ।  গল্রভে। তশ্মিং কথেস্তে 

কথেন্তে ষেব অনপেকব্ধো অহ্বোসি ! 

সা ইমং দেসনং আহরিত্বা-- “তদা ভিব্ধবে, গদ্রতী' 
জনপদকল্যাণী অহোসি, গদ্রভো নন্দো, বানিজ্জো অহমেব । এবং 

পুৰেবপেস ময়! মাতুগামেন পলোভেন্বা বিনীতো”ভি জাতকং নিটঠা- 

পেসী”ভি। * 

শ্! বলিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞাতঙ্গ করিব না, তোমার জন্তট বৌ 

আনিব, কিন্তু তোমাকে থোরাক দিব একজনের, ইহাতে তোমাধের কুলাইৰে 

কিনা তাহ তুমিই জানিবে । তোমাদের উতয়ের সংগর্গে ছেলে মেয়েও 

হবে, তাহাদের শুদ্ধ এতগুলির এ এক ধোরাকে হইবে কিনা তাহ। 

তুমিই বুঝিবে |” সে তাহা বলিতে বলিতেই গাধা বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ 

করিল প 

তগবান এই দেশনা আহরণ করিয়া কহিলেন-- “ভিক্ষুগণ, তখন 

গারধী ছিল জনপদকল্যাণী, গাধ। নন্দ, বেপারী ছিলাম আমি | এইরূপে 

পূর্বেও আমি ইহাকে জ্্রীর প্রলোতন দেখাহয়। সংঘত করিয়াছিলাম |” 
এই বলির জাতক শেষ করিলেন । | 

এরি 



চুল্লতন্ম্কন্ডিম্ষ হও, ৮৯০. 
১। “ইধ .সোচতী”তি ইমং ধন্মদেসনং সা বেলুবনে 

বিহরন্তো চুন্দসৃকরিকং নাম ভারন্ত কথেসি । 

সো কির পঞ্চপপ্লাস বঙ্ানি সুকরে বধিহ্বা খাদন্তেো চ. 

বিক্কিণস্তো চ জীবিকং কণ্পেসি। জাতকালে সকটেন বীহিং 
আদায় জনপদং গন্ভা নাল্িছ্বেনাল্মিত্তেন গামসূকরপোতকে " কিশিহ্থা 
সকটং পুরেত্বা আগন্ধা পচ্ছানিবেসনে বজং বিয় একং ঠানং পরি- 

চ্ছিন্দিত্বা তখেব তেসং নিবাপং রোপেত্বা ভেস্ত নানাগচ্ছে চ সরীর- 
মলঞ্চ খাদিত্বা বডিিতেন্ত | য়ংয়ং মারেতৃকামো ভোতি তং তং 

শৌকরিক চুন্দের উপাখ্যান | ১০ 
১। ইঙ্ছলোকে করে শোক” এই ধশন্মদেশনা ভগবান বেণ.বনে 

কাস করিবার সময় শৌকরিক চুন্দের কথ প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন । 
চুন্দ পঞ্চানন বৎসর ,যাবৎ শুকর হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করত 

গ্লীবিকা নির্ধধাহ করিত | শুকরদের বাচ্চাদেওয়ার সময় দে গাড়ী করিয়া 

ধান লইম্জা গ্রামে যাইত এবং সের ছইসের ছিলাবে ধান দিয়া গ্রাম্য 

শুকরের ছানা কিনিরা গাড়ী ভুরিক্কা লইয়া আসিত |. বাড়ীর পিছনে 
একট সাম ঠিক করিয়! ব্রজের মত করিয়া সে শুকরের ভক্ষয | কচু ইত্যাদি 

গাছ-গন] লাগাইয়া রাখিত | শৃকর শাবকেরা তা ও মলমৃত্র খাইক্া 

খ্বাডিকা উঠিত | যেট। যেটা মারিতে তাহার ইচ্ছা হইত দেটা সেট! 
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আল্াইনে নিচ্চলং বন্ধিত্বা সরীরমংদজ উদ্ধ,মায়িতা' বহলভাবখং 
চতুরজরমুগ্গরেন পোথেতা বহলমংসে। জাতোতি ঞ্ুত্বা মুখং বিব- 

রিত্বা ন্তরে দণ্ডকং দত! লোহথালিয়। পন্ধটিঠতং উণেহাদকং 
মুখে আসিঞ্চতি | | 

২। তং কৃচ্ছিং পবিসিত্বা পট ঠিতং করীসং আদায় অধো- 
ভাগেন নিব্ধমতি । যাব থোকম্পি করীসং অর্থি তাব আবিলং 
ভত্বা নিব্ধমতি, সুদ্ধে উদরে অচ্ছং অনাবিলং নিব্বমতি । অথজ* 

অবসেসং উদকং পিটঠিয়ং আসিঞ্চতি । তং কালচম্মং উপ্লাটেতা 

গচ্ছতি,। ততো তিণুক্কায় লোমানি ঝাপেত্বা তিণেহন অসিনা 
সীসং ছিন্দতি.। পগ্ঘরণকং লোহিতং ভাজনেন পটিগাহেত্বা মংসং 
লোহিতেন বড্ডেস্কা পচিস্বা পুশ্ুদারমন্তে নিসিক্সো! খাদিত্বা সেসং 
বিদ্কিণাতি | 

শ্মশানে নিয়াগিয়া যানাতে নড়িতে চড়িভে না পারে এমন ভাবে 

বাধিত | শরীরমাংস ফুলিগ্পা বুদ্ধি পাষ্টবার জন্ট চৌপাট মুগডর দিয়া প্রহার 
করিত | মাংসের বৃদ্ধিতাব জানিয়! মুখ মেঙ্লিয়া মুখের ভিতরে এক খান! কাঠ 

লাগাইয়া দ্রিত । উত্তপ্ত গরম জল লৌহ্থালায় করিয়! মুখে ঢালিয়া দিত । 

২! ত্াাহ। পেটের ভিতর গিয়া পরিপক্ক মল সহ গুহাপথে বাহির হইত | 

পেটের সামান্ত মল থাকিলেও জল মলিন হইরা বাহির ₹ইত, পেটেব্ 

সব পার্রিশুদ্ধ হইয়া গেলে পরিষ্কার নিম্মল ভল বাহির হইত । অতঃপর 
অবশি্ গরহষক্গল পিঠে ঢালিয়া দিত | তাহাতে কালচম্, উঠিয়া বাইত | 

তারপর খড়ের মশাল জালিয়া লোমগুলি পুড়িয়া ফেলিত | পোড়া হইলে 

ধারাল অস্ত্র দিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিত | ধারা হিয়া বে রক্ত পড়িতে 

থাকিত তাহা সে একটা পারে ধরিয়া রাখিত । তা মাধাইয়া মাংস 

বাড়াইয়া লইত, কতেক পাক করিক় স্ত্রীঃপুত্র লইর। ভোজন করিত, বাকী 

ষাহ। বিক্রয় করিত । ৮ 

[3 
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৩। তজ ইমিনাব নিয়ামেন জীবিকং কষ্পেস্তজ পঞ্চগঞ্নাস 

বঙ্জানি অতিকম্তানি, তথাগতে ধুরবিহারে বসন্তে একদিবসম্পি 
পুপ্কমুট্ঠিমতেন পুজা বা কটচ্ছুমত্তং ভিব্ধাদানং বা অপ্রঃং বা কিঞ্ি 
পুঞ্রং নাম নাহোসি । অথজ পরীরে রোগে! উপ্লজ্জি, জীবন্ত- 
ক্েব অবীচি মহানিরয়সন্তাপো উটঠহি-। অবীচিসম্তাপো নাম 
ষোজনসতে ঠুত্বা ওলোকেস্তজ অব্থীনং ভিজ্জনসমত্যো পরিলাহো । 

বুস্তশ্পিচেতং-- “সমন্তা ষোজনসতং করিত্বা তিটঠতি সব্বদা”্তি | 

নাগসেনখেরেন পন. পাকভিকগ্সিসম্তাপতো অধিমন্ততায় .ময়ং 

উপমা বুত্ত।- “যথা মহারাজ কুটাগারমত্তো পাসাণোপি েরঘি- 
কশ্সিমিহু খণেন বিলয়ং গচ্ছতি, নিৰ্বত্ত সত্তা পনেখ কম্মৰলেন 

মাতুকুচ্ছিগতা৷ ধিয়.ন বিলীয়ন্তীগতি | 

৩। সে. এভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া পঞ্চার বৎসর কাটাইয়াছিল। 

হুগৰ্ধান তথাগত. তাহার পথের ধারের বিহারে থাকিলেও সে কোন দিন 

তাহাকে এক মুষ্টি পুষ্প দেয় নাই, এবং এক চামচ ভাত দ্বান করে নাই, 

কিংব। আর কিছু পুণ্যকাজ করে নাই | অনন্তর তাহার শরীরে রোগ 

হুইল । জীবিতারস্থাতেই মে বীচি মহানরকের জালা অন্থভব করিতে 

লাশিল । অবীচি নরকের নাকি এমনি দাহিকা শক্তি, শতযোজন দুরে 
খাকিয়। যদি কেহ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করেঃ তাহা হইলে তাহাস্গ চক্ষু 

জলিয়া ঘার। ইছার সম্বন্ধে বকা! হইয়াছে-প্চারিদিকে শত যোজন বিস্তৃত 

হইরা ইহা! সর্ব! অবস্থিত । নাগসেন স্থবির সাধারণ অগ্নি হইতে ইহার 

তাপাধিক্য বুঝাইবার জন্ত এই উপম। দিক্লাছেন- “যথা, মহারাজ ! কুটা- 

গার প্রমাণ পাষাণ ও নৈরয়িক অগ্রিতে ক্ষণকাল মধ্যে বিলীন হয়, কিন্ত 

ইহাতে জাত প্লাদী কর্মবলে মাতৃ জঠরের না অবস্থান করে ? বিলীন 

হয় না ।” 
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-:*উ-। তল্গা তশ্মিং সম্তাপে উপট্ঠিতে কম্মসরিষ্ধকো আকারে! 

উপ্নজ্জি । গেহমক্ধেয়ে সুকররবং রবিত্বা জন্ন,কেছি বিচরস্তো 

পুরখিমব্থ,ম্পি পচ্ছিমবর্থণুষ্প গচ্ছতি | অথতা গেহমানুসকা 

তং দলহং গহেত্বা মুখং পিদহস্তি। কম্মবিপাকো নাম ন সন্ধা 

কেনচি পটিবাহিতুং । সো বিরবতেব, সমন্তা সততন্থ ঘরেসু মনুা 

নিদ্দং ন লভ্তি । মরণভয়েন তজ্জিতঙ্গ তা বহি নিব্ধমনং 

বারেতুং সবেব! গেহপরিজনো যথা অস্তো ঠিতো। বিচরিতুং ন 

সক্কোতি, তথা গহেত্বা ঘারানি থকেতা! ৰহি গেহং “দাঙ্গার 

রব্ধস্তো৷ অচ্ছতি । 

৫। ইতরো অন্তো গেহেযেব নিরয়সন্তাপেন বিরবন্তো ইতো 

চিতে। চবিচরতি । এবং সন্তদিবসানি বিচরিহা! সত্তমে দিবসে 

৪| সেই সম্তাপ উপস্থিত হইলে তাহার কর্্মান্ুপ আকার উৎপন্ন 

হইল । সে বাড়ীর মধ্যেই শৃকরের স্যার রব করিয়া হ্াটুতে হামাগুড়ি 

দিয় পূর্ব পশ্চিমে যাতায়াত করিতে লাগিল | বাড়ীর লোকেরা শক্ত 

করিয়া মুখ বাধিয়। দিল [যাহাতে শক না হইতে পারে]। কর্খের 

বিপাক কেহ রোধ করিতে পারে না। সে শৃকরের স্যার শব করিতেই 

লাগিল । তাহার শব্দ চারিদিকে দাত বাড়ীর লোক ঘুমাইতে পা্িত 

না। সে মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিল । গৃহপরিজনেরা নে যাহাতে 

বাহিরে আসিতে ও শব্দ করিতে না পারে, নে ভাবে ত্বাহাকে ঘরের 

মাঝে পূরিয়া, দরজা! বদ্ধ করিয়া ঘরের চারিদিক ঘিরিয়া চৌকী দিতে 
লাগিল । | ন 

1 সে ঘরের মাঝেছ নরকের সম্তাপে তপ্ত ই ইতস্ততঃ বিচরণ 

করিতে লাগিল। এক্সপে সাতদিন বিচরণ করার পর সপ্তম দিবসে 
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কালং কস্বা অকীচি মন্ভানিরয়ে নিব্বন্তি 1: অকীচিমহানিরয়ো 

দেবদৃতন্ুত্তস্তেন বগ্ণেতবেবা'। ভিব্ধু্ তঙ্জ ঘরঘ্বারেন গস্ছস্তা তং 
সন্দং সুত্বা- সুকরসদ্দোতি -সঞ্রিনে। হুত্বা বিহ্বারং গম্থা সথ, সন্তিকে 

নিসিন্না এবমাহংস্থ-_ “তস্তে, চুন্দসৃকরিকজা গেহদ্বারং পিদহিহ| 
সুকরানং মারিয়মানানং অজ্জ সন্ভমো দ্িবসো, গেছে কারি 

মঙগলকিরিয়া ভবিভাতি মণ্রেঃ | এন্ডকে নাম ভন্তে, সুকরে মারেম্তত 
একম্পি মেত্ুচিত্তং বা কারুপ্রথং বা নখি, ন বত এবরজপো 
কব্ধলো ফরুসো সঙন্ঙো দিটঠপুব্বো”তি | 

৬। সান ভিত্থবে, সো ইমে সন্ভদিবসে "সুকরে 

মারেতি, কণ্মসরিব্থকং পনজ বিপাকং উদপাদি, জীবন্তঙ্গেব অবীচি 
মহানিরয়সন্তাপো উপটঠাসি | সোতেন সম্তাপেন সম্ভদিবসানি 
সুকররবং রবস্তো অন্তভোনিবেসনে বিচরিত্বা অজ্ঞ কালং কত্বা 

প্রাণতযাগ করিগ়্া অবীচি মহানবকে জন্মগ্রহণ করিল । অবীচি মহা 

নিরয় "দেবদূত সুত্রান্তঃ অনুসারে বণিতব্য | ভিক্ষুগণ তাগার ঘরের দুয়ার 
দিয়া যাইতে তাহার সেই শব্দকে শৃকর-শন্দ মনে করিয়া বিহারে গিয়া 

ভগবানের নিকট বসিয়া কহিলেন-_ “তন্তেৎ আজ সাতদ্দিন যাবৎ 

শৃকর ওয়ালা চুনন ঘরের দুয়ার বাঁধিয়া শুকর মারিতেই আছে) তাহার 
বাড়ীতে বোধ তয় কোন মঙ্গল উতদব আছে । ভস্তে। এতগুলি, শূকর 

মারিতেছে তবু প্তাহার একটুও মৈত্রী চিন্তা বাঁ করুণার সঞ্চার হল না ! 

এমনতর কঠোর, নিষ্ঠুর লোক ত আর কথনও দেখি নাই !” 

৬ ভগবান কহিলেন-_ “ভিক্ষুগণ, সে সাতদিন ধরিয়। শুকর মারে 

নাই | তাঁার কর্ধানরূপ অবস্থা হইয়াছে) জীবিতাবস্থাতেই অবীচি মভা- 
নরকের সম্তাপ অন্ুতব করিক্াছে । সে সেই নন্তাপের দ্বারা সাতদিন 

যাবৎ শৃকরের সভায় শব্ধ করিতে করিতে ঘরের মধ্যে ঘুরির়া ঘুরিয়া আজ মরিয়! 



বগ্গো] চম্দসৃকরিক-বখ-১০ ০০৪ 
অবীচিমিহ নিব্বত্তোশতি বত্বা_- 

পভন্তে, ইধ লোকে এবং সোচিষ্বা পুন গন্তা সোচনটঠা- 

নেয়ে নিববতো তি বুতে-_ 

“আম ভিব্ববে, পমঙ্তো নাম গহটেঠা বা হোতু পব্বজিতো 

কা উভয় সোচতি যেবাশতি বন্বা ইমং গাথমাহ £-- 

*“ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয্খ মোচতি, 

“সো দোচতি সো বিহঞ্্তি দিস্বা কম্মকিলিটঠনভুনো”তি । ১৫ 

৭% তথ “পাপকারী”তি-_নানপ্লকারগ্জ পাপকনম্ম্জ কারকো! 

পুগ্গলো-_'অকতং বত মে কল্যাণং, কতং পাপংতি একংসেনেৰ 

মরণসময়ে ইধ সোচতি, ইদমল্সা কম্মসোচনং | বিপাকং অনুভোন্কে। 

অবীচি নরকে জন্ম নিম্তাছে 1৮ 

ভিক্ষুরা বলিলেন-- প্তন্তেঃ ইছলোকে সে এত অনুশোচনা করিয়া 

আবার গিয়া অন্তুশোচনার স্থানেই জন্ম লইল ?” 

“হা! তিক্ষুগণ, হে প্রমন্ত সে গ্ৃহস্থই হউক আর প্রব্রজিতই হউক 

উভয় স্তানেক্ট শোক করে|” ইহ বলিঘা ভগবান এই গাথাটি বলিলেন-- 

“ইহলোকে করে শোক শোক পরলোকে, 

পাপকারী কনে শোক এ'উভয় লোকে; 

কলুষিত কর্ম্ই সে দেখি আপনার) » 

করে শোক, হত হয়। | করে হাহাকার] | ১৯৫ 

৭ তথায় “পাপকারী"-_নান' প্রকার পাপকর্মকারী বাতি" “কল্যাণ 

কণ্্ করি নাই, পাপ কর্ম করিয়াছি” ব্লিয়া একাস্তই মরণ-সময়ে ইহলোকৈ 

শোক করে, ইহ তাহার কর্দমশোচনা | পরে পাপকর্মের বিপাক অনুভব 
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পন পেচ্চ সোচতি, ইদমজা পরলোকে বিপাকসোচনং ।' এবং 

সো উভয় সোচতি যেব । তেনেব কারণেন জীরমানো যেব 
সো চুন্দসুকরিকোপি “দিস্ব কম্মকিলিটঠং৮”ভি---অত্তনো কিলিটঠকম্মং 

পঙ্জিস্বা সোচতি, নানপ্লকারকং বিলপন্তে। বিহ্রঃভী,তি ৷ 

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপক্লাদয়ে। অহেন্ং | মহ্াজনতা 

সাখিকা দেসনা জাতাশতি | | 

করিতে করিতে শোক করে, উহ তাহার পরলোকে বিপাক শোচনী। এই- 

ন্ূপে সে উভয় স্থানেই শোক করে । সেই কারণে শৌকরিক চুন্দও 

জীবন্ত থাকিতেই “কলুধিত কন্খ্ দ্বেখি”-- আপনার কলুষিত কম্ম দেখিয়া 

শোক করিতেছে, নানা প্রকার বিলাপ করিতে করিতে ছুঃখ পাইতেছে । 

গাথা অবসানে অনেকে আ্োতাপন্নাদি হইল । দেশনা৷ জনগণের 

সাথক ভইয়াছিল। 



. ধম্মিক উপানকম্ন বধ্থ করল ্ | ২৩ 

১। পইধ মোদতীপ্তি ইমং ধন্মদেসনং সথা জেতবনে বিহৃ- 

রন্তে! ধশ্মিকং উপাসকং আরত্ত কেসি । 

সাবখিয়্ং কির পঞ্চসতা ধশ্মিকউপাপকা নাম অহেম্বং | 

তেন একেকজ পঞ্চ পঞ্চ উপাসক সতানি পরিবারা । হো 

তেসং জেটঠকো। তজ সন্ত পুত্তা সন্ত ধীতরো । তেস্থ একেকজ একেকা। 

সলাকয়া্ড দলাকভন্তং পব্প্িকভন্তং নবচন্দভত্তং বলাবাসিকং | 

ধার্মিক উপানকের উপাখ্যান । ১৩ 

১) “ইহ লোকে প্রমোর্দিত ভয়” ভগবান জেতবনে বান করিবার 

সময় ধার্মিক উপাসকের কথা প্রসঙ্গে এই বর্মদেশন! কহিয়াছিলেন । 
শাবস্তীতে পাঁচশত ধার্মিক উপাপক ছিলেন । তীহাদে্ধ প্রঙোকের 

আবার পাঁচশত পাঁচশত উপাদক লইয়া এক একটি দল ছিল । তাচাদের 

মধো যিনি প্রধান, তীহার সাতপুত্র ও পাতকন্ঠা । ভাহাদেরস্প্রত্যেকের 

এক এক বার পালাহ্ক্রমে যাগ্ড, পাল্লানুক্রমে ভাত, পাক্ষিক ভাত, 

| নূতন চন্দ্র উদিত হইলে ] নবচন্্র ভাত ও বর্ধাবাসিক ভাত দিত । 
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তেপি পব্বে অনুজাতপুত্তা নাম অহেন্ুং । ইতি চুদ্দসন্নং 
পুন্তানং ভরিয়ায় উপাসকজাতি সোল্দ সলাকয়া্ড আদীনি 

পবত্তস্তি । ইতি সো! সপুত্তদারো সীলবা কল্যাণধন্মো। দানসংবি- 
ভাগরতো৷ অহোসি । 

২1 অথঙ্গ অপরভাগে রোগো উ্নজ্জি, আয়ুসঙ্খারো পরি- 

হায়ি। সো ধম্মং সোতুকামো। অটঠ বা! সোলুস বা ভিক্ষ্ পেসে- 
থাতি সথ্থসন্তিকং পহিণি | সত্থা পেসেদি । তেগন্ত্া তত মঞ্চং 
পরিবারেত্বা পঞ্রত্েন্্ আসনেন্ু নিসিন্না |. “ভন্তেঃ 'অয়্যানং মে 

দক্গানং দুল্লভং ভবিভাতি, দুরবলোমিহ, একং মে স্ুত্তং সম্ধায়থা”তি 

বুকে... ৮ 8 
“কতরং. স্থত্তং সোতুকামো উপাসকা”তি ? 
“সবববদ্ধানং অবিজহিতং সতিপটঠান ন্থত্তংগ্তি বুক্তে 

ভাহার। সকলেই অনুজাত পুত্র [বাপকা বেটা | হইয়াছিল । উপানকের 

নিজের, জ্ীর ও ছেলে মেয়ে চৌদ্টির দান লইয়া যোলটি পালানুক্রমে 
যাগুদান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত । এইরূপে জ্ী-পুত্র-কন্তাগণ সহ তিনি 

শীলবান, কল্যাণধন্্দ ও দাননিরত হইয়াছিলেন । 

২। অনন্তর এক দময় তাহার রোগ হইল, আমু ফুরাইয়া আমিন। 

তিনি ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভগবানের নিকট আটজন কি 

ধোলজন ভিক্ষু চাহিয়া পাঠাইলেন । ভগবান ভিক্ষু পাঠাইলেন । তীহারা 

গিয়া তাহার" ষঞ্চ ঘিরিয়। প্রদূভ আসাসনে বসিলেন | 

.. উপাসক' বপিলেন_- "ভন্তে। আপনাদের ঘর্শন আমার পক্ষে ছুল্লভ, 

হইবে, দুর্বঙ হইয়া পড়িয়াছি, একটি সুত্র পাঠ করিয়া আমাকে শুনান।” 

*কোন্ স্তর শুনিতে ইচ্ছা করেন উপাসক ?” 

"নরুমা বুদ্ধের অপরিহার্য 'তিগট্ঠান। সা্রে ।” 
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' খুনে “একায়নেো। অয়ং ভিজ্পরবে, মগ্গো সন্ভানং বিহ্ধিয়াপ্তি 
ুত্স্তং পটঠপেনং | | 

৩। তন্মিং খণে ছহি দেবলোকেহি সব্বালগ্কারপতিম্ডিতা 
সহঙগসিহ্ধবযুত্তা দিয়ডয়োজনসতিক। ছ রখা আঞমিংস্থ | -ভেম্থ ঠিতা 
দেবতা আমহাকং দেবলোকং নেজাম অমহাকং দেবলোকং নেষ্রামাতি 
_ আস্ত মস্থিকভাজনং ভিন্দিত্বা নুবগ্রভাজনং গণহস্তো বিয় 
তমহাকং দেবলোকে অভিরমিতুং ইধ নিববত্তাহ্বী”তি বদিংন্থ । উপা-, 

সকো। ধম্মসবণন্তরায়ং অনিচ্ছন্তো-_“আগমেথ, আগনেখা”তি.আঙ্ | 

ভিব্ধ্ “অমেহ বারেতী'তি সংঞায় ভুণিহ অহেম্তুং । অথজ পুস্তধীতরে-- 

'*অমাকং ধিতা ধম্মসবণেন অভিত্তো অহ্োসি, ইদানি পন ভিব্ধূ 

পক্কোসাপেত্বা সঙ্ধায়ং কারেত। সয়মেব বারেতি । মরণশ্র অভায়স্তে। 

তিক্ষুরা-- “এউ এক অয়ন ভিক্ষুগণ) এই এক মার্গ, সন্বদ্দিগের বিশুদ্ধির" 

ঈত্যা্দি বলিয়া “সতিপটুঠান+ সুত্রান্ত পাঠ কফিতে আন্স্ত করিলেন । 

৩। সে সময় ছয় দেবলোক হইতে সর্ধ্বালক্কাবন-প্রতিম্ডিত, সতশ্র 
অশ্বযুক্তঃ দেড়শত যোজন প্রমাণ ছয় খানি বুধ আসিল । রথে স্থিত 

থাকিয়া দেবতাবা নিজ নিজ দেবলোকে নিয়া! যাইবার জন্য তংহাকে ডাকিতে 

লাগিলেন। তাহারা কহিলেন--*ওহছে) মাটির পাত্র ভাজিয়। সোণার পাত্র 

গ্রভণের শ্যায় আমাদের দেবলোক উপভোগ করিতে এখানে আস |” উপা- 

নক ধশ্াশ্রবণ কালীন তাহাদের এভাবে বাধা দেওয়া পছন্দ না করিয়া 
কহিলেন-_ “আপনার! এখন অপেক্ষা করুন, এখন অপৈক্ষ7 করুন |” 

ভিক্ষুরা “আমাদিগকে বারণ করা হইতেছে” এই মনে করিয়া নীরব হইলেন । 

স্টাহার পুত্রকন্তাঁরা এই বলিয়া কাদিতে লাগিল-_. “মাঁমাদের পিতা ধর্ণ 
শ্রবণ করিয়া কোন দিন তৃথি হয়: নাই [অর্থাৎ ধর্ম যত শুনিটভন, তত 
খুনিধার ইচ্ছ1 করিতেন ],. এখন ভ্ডিক্ষদিগকে ডাকাইয়া শুত্র পাঠে 
প্রবৃত্ত করাইয়া আধার নিজেই. বারণ করিতেছেন অরণকে তয় করে না 

32 
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নাম রা বিরবিংস্থ। ভিবধ, ইদানি অনোকালোতি উঠায় 
পন্ষমিংহ 

৪ । রিনি থোকং বীতিনামেস্া সিং লভিত্বা পুতে 

পুচছি-_ “কম্মা কন্দথা”তি ?. 

“তাত, তুমেহ ভিব্ধু পক্ষোসাপেতা ধম্মং স্থগন্তো সয়মেব 

বারয়িখ, অথ নয়ং মরণঙ্জ অভায়নকসত্তে! নাম নগ্বীতি কম্দিমহাঙ্তি। 

... শ্অয়্যা পন কুহিং”তি ? 
“ভানোৌকাসোতি উটঠায়াসন! পন্বস্তা?”তি | 

“তাতা, নাহং অয্যেহি সন্ধিং কথেমী”তি | & 

“ভাথ কেন সদ্ধিং কথেমি তাতা”তি 1? 

“হি দেবলোকেহি দেবতা ছ রথে অলঙ্করিদ্বা আদায় 
আকাসে ঠত্বা “অমহাকং দেবলোকে অভিরম, অমহাকং দেবলোকে 

এমন কেছই নাই |” ভিক্ষুগণ অসময় মনে করিয়! উঠিয়া চলিয়৷ গেলেন। 

ম | উপানৰক অল্পক্ষণ পরে নজাগ হইয়! ছেলেদের ভিজ্ঞাস] করিলেন-_ 

তোমরা! কাদিতেছ্ছ কেন ?” 

| “বাবা, আপনি ভিক্ষুদদিগকে ডাকাইয়! আনিয়! ধর্ম শুনিতে শুনিতে 

মিষ্কেই আবার তাহাদ্দিগকে বারণ করিলেন? মরণকে ভয় করে না এমন 

কেছ নাই, এই মনে করিয়া আমরা কাদিতেছি |” 

| "আধ্যেরা, কোথায় £” 

মা “অসম বুঝিষা তীহারা উঠিয়া চলিয়া গিয্াছেন |” 

“্বাবার।। আমি ত আধ্যদের সঙ্গে কথা কহি নাই 1” 

“তর্ক বাবা, কাহার সঙ্গে কহিয়াছেন ?* 

“ছয় দেবলোক হইতে অলফত ছরখানি রথে দেবতারা আসিয়া 

আকাণে থাকিয়া “আমাদের দেবলোকে অভিরমিত হও,. আমাদের দেবলোকে 

ঞ 
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অভিরমা”তি সদ্দং করোস্তি, তাহি সদ্ধিং কথেমী”তি।' 

“কুহিং তাত, রথা, ন ময়ং পঙ্জামা”তি বুত্ে-_ 

“অথি পন মযহং গন্থিভানি পুপ্কানী”তি * 

“অখি তাতা”তি । 

“কতর দেবলোকো৷ রমণীয়ো্তি ? 
“সব্ববোধিসতানং বুদ্ধমাতাপিতুন্নঞ্চ বসিভটঠানং তুসিতভবনং 

রমণীয়ং তাতা”তি | 

“তেনহ্ছি 'তুসিততবনতো৷ আগতরথে লগ্গতৃ'তি পুষ্ষদামং 
খিপথ""তি । 

৫। তে খিপিংনু । তং রথধুরে লঙ্গিত্ব। আকাসে ওলন্ছি । 

মহাজনো তদেব পঙ্জতি, রং ন পতি | 

উপাসকো--“পজথেতং পুপ্কদামংতি বত্বা-- 

অভিরমিত হও ।+ এই বলিয়া শব্দ করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে কহিয়াছি ।” 

“রথ কোথায় বাবা, আমরা ত দেখিতেছি না !” | 
“আমার অন্য ফুলের মাল গাধিয়াছিলে। তাহা আছে ?” 

“আছে বাব! !” 

“কোন্ দেবলোক রমণীয় ?” 

. “বাবা, তুধিত দেবলোকই সুন্দর, সেখানে. কল বোধিসন্ব মার 

বোধিসব্ধের পিতামাত। বাস করেন ।” 
তাছ। হইলে “তুধিত স্বর্গ হইতে যেই রথ আপিরাহ তাহাতে লগ্ন 

হউক” এই বলিয়া! ফুলের মাল ছ্থোড় |” 

৫ | তাহার! ছুড়িল । মালা রখের চাকার লাগিয়া আকানৈ ঝলিতে 

লাগিল । সমবেত লোকের মালাটিই দেখিতে পাইল, রথ দেখিতে পাইল না। 

.. উপানক . জিজ্ঞাসা করিবেন_-*তোষর! ফুলের মাল! দেখিতেছ কি ?” 



“আম পলামা”তি বুদ্বেশ এ 

“এত্বং তৃূসিতভবনতো৷ আগত্বরথে দিন অহ্থং টির 
গ্চ্ছামি, তুমেহ মা চিন্তরিখ, মম সন্তিকে নিববত্তিতুকাম। তত্ব ময়! 

কতনিয়ামেনেব পুপ্ঠানি করোথা”তি বত্বা- কালং কত্বা রথে 
পতিটঠাসি । তাবদেবজ. তিগাবুতপ্পমাণে। সি ঠসকটভারালক্কার 
পতিমগ্ডিতো অত্তভাবো নিৰব্তি। অচ্ছর! সহঙ্গং পরিরারেসি, পঞ্চ 
বীসতি ষোজনিকং কনকবিনানং পাতুরহো্ি । 

৬। তে ভিব্ধু বিহারং অনুগ্নতে সগ্থা পুচ্ছি--ণতা ভিব্ধবে, 

উপাসকেন ধন্মদেসনাপ তি ? 

“আম ভত্তেঃ অন্তরায়ে পন আগমেথাতি বারেসি । 

অথন্স পুত্তধীতরো কন্দিংস্থ । ময়ং ইদানি অনোকাসোতি 

পা! দ্রেখিতেছি ।* 

“ইহ! ভূষিত ভবন হইতে যেই রথ আসিয়াছে, তাহাতেই ঝ.লিতেছে, 
'আমি ভূষিত তৰনে যাইব? তোমরা চিন্তা করিও না, তোদরা। আমার নিকট 
উৎপর হইৰার সঙ্কর করিরা আমি যেই তাবে পুণ্যকার্ধা সমূহ করিয়াছি 
সেই ভাবে পুপ্যকার্য্য করিতে থাক 1” উপাসক এই বলিয়া কাল প্রাপ্ত 

হইলেন এবং তুষিত দ্লেবলোকের রথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন | তখনই তাহার 

বাট গাড়ীর বোৰাই অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত ভ্রি-গবুতি প্রমাণ শরীর উৎপন্ন হইল । 

তিনি সহ্তআ্র অগ্মর। পরিবুত হইলেন |' তাহার জন্গ পঁচিশ স্বোজনৎ প্রমাণ 

এক কনক বিমধন প্রাছুভূতি হইল । 

৬। এদিকে ভিঙ্ষুগণঃ বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলে শান্তা ভ্জ্ঞাসা 
০০ তিক্ষুগণ, উপাসক ধর্শদেশনা স্তমিক়ানথে ত ?” 

 স্ই্তিত্তে। শুনিয়াছেন কিন্তু শুনিতে শুনিতে মাঝখানে; 'আপ- 
| নারা জগেক্ষা করুন” বলিকা, বারণ করিলেন -। - তারপর তাহ।র 

ছেঝে-মেরের কাঁদিতে লাগিল: /. আমরা তখন. : অসঙর  বুঝিয়া 
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উঠায়াসন! নিষ্ধন্তা+তি | 

”“ন সো ভিব্ধবে, তুমেহহি সন্ধিং কখেলি, রিড 2 

লোকেছি” দেবা” স্ব" রখে- অলস্করিস্বা' আহরিত্বা তং উপাসকং 

পক্ষোসিংস্থ, সো ধন্মদেসনায় অন্তরায়ং অনিচ্ছন্তেো তেহি সদ্ধিং 

কথেসী”তি । 

“এবং ভন্তেতি ?. 

“এবং ভিব্ধবে”তি | | ৮ 

[ *ইদানি ভন্তেঃ সো কৃহিং নিববঞ্তোতি £ 
“তুসিত ভবনে ভিব্ধবেশতি । | 

“তন্তে১ ইরানি ইধ এাতিনক্ধে মোদমানো বিচরিক। 

উদ্ানেব গন্তা পুন মোদনটঠানে যেব নিব্বন্তোগতি ?. 
“আম ভিব্থবে, অগ্পমন্তা হি গহটঠা বা পরবজিতা বা সব্বথ 

আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছি ।” 

*ভিচ্ষুগণ, সে তোমাদের সঙ্গে কথা! বকছে নাই । ছয় দেবলোঁক. 
হইতে দেবতার! ছয়খানি রথ সীক্গাইয়া নিয়া আসিয়াছে, তাহার! উপা- 

সককে ডাকিতেছিল, সে ধর্্দেশনায় দাধা! দে য়া পছন্দ না করিয়া দেব- 

তাদের সঙ্গেই কথা কহিয়াছিল 1৮ | 

“তাই নাকি তস্তে ?” 

“তাই ভিক্ষুগণ !” 
পভন্তেৎ এখন তিনি কোথায় জন্মিলেন ?৮. ্ট 

“তুষিত তবনে ভিক্ষগণ !” 

“এখনি ভন্তে, জ্ঞাতিগণ মাঝে আমাদের সহিত ধাফি নাঃ আবার 

এখনি গিয়া, পুনঃ আমোদ স্কানেই- জন্মিলেন, ?” 

ই ভিক্ষুগণ। অপ্রমন্তের। গৃহস্থই হউক বা ভিক্ষু হউক সবস্থাসেই 
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মোদস্তি ষেবা”তি বনত্বা ইমং গাথমাহ £-- 

“ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুণ্জেঃ। উভয় মোদ্রতি, 

সে! মোদতি সে। পমোদতি দিস্বা! কম্মবিস্তদ্ধিমত্তনে”তি | : ১৬ 

৭। তথ “কতপুপ্রে”তি-- নানপ্নকারজ কুসলঙ্প কারকো' 
'পুপগালোঃ “অকতং বত মে পাপং কতং কল্যাপংতি ইধ কণ্ম- 

মোদনেন পেচ্চ বিপাক মোদনেন মো্দতি, এবং উভয়খখ মোদতি 

নাম । এ 

.“কম্মবিসুদ্ধিং*তি--ধশ্মিক উপাসকোপি অভ্তনেঃ কম্মবিহ্ৃদ্ধিং 

পুরধকন্ম সম্পত্তিং দিস্বা কালকিরিয়তো! পুবেব ইধ লোকেপি মোদতি, 

তাহারা আমোগিত হয়। এই. বলিয়া! এই গাথাটি কহিলেন__ 

“ইহলোকে পরঝোকে রুতপুণা জন, 

উতয় লোকেতে হর প্রমোদিত মন | 

বিশুদ্ধি দেখিয়া! নিজ কর্ম অতিশয়; 

আমোদিত হয় রে সে প্রমোদিত হয় |” ১৬ 

5). তখার'*কতপুণা"-- নানাপ্রকার কুশল কর্শের কারক | কৃতপুণ্য 
ব্বাক্কি 'আমি পাপ করি নাই, পুণ্যই করিয়াছি+ বলিয়! ইহলোকে কর্শের 
আনন্দ এবং পরলোকে পুণ্যকর্শের ফলতোগের আনন্দ পায়; এইরূপে 

নে. উতয়র্্র আনন্দিত হয় । .. 
পকর্-বিশুদ্ধি”-_ ধার্ট্িক উপাসক আপনার কর্ম-বিশুদ্ধি পুপা- 

কর্ম সম্পত্তি : দেখিয়! মৃত্যুর পূর্বে ইহলোকে আনন্দিত হইয়াছে, 
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কাল কত্বা ইদানি পরলোকেপি অভিমোদতি যেবাতি । 

গাখাপরিয়োসানে হু সোতাপন্নাদয়ো.অহেম্্ং, মহাজনজ 

সাখিকা ধন্মদেসনা জাতাতি । 

মুড্যুর পরু এখন পরলোকেও অতীব আনন্দ পাইতেছে | 
গাথা অল্পসখনে বছলোক জ্রেতাপন্ন ইত্যাদি ভইয়াছিলেন, দেশন 

জনগণের পার্থক হইয়াছিল 1 



হুকুম্বুস্ততল্তন স্বঞ্খু 2 ৯৯ 
ই “ইধ তপ্পতীগতি ইমং ধন্মদেসনং সখা ক্ষেতবনে বিহ- 

রস্কো দেবদততং আরব্ত কথেসি । 

দেবদত্ততা বণ, পববজিতকালতো পটঠায় যাব পঠবিসবেসনা 

'দেবদত্তং আর্ত ভাসিতানি সক্বানি জাতকানি বিতারেত্বা কথি- 
২ অয়ং পনেখ সংখেপো । লখরি অনুপিয়ং নাম মল্লানং 

নিগমো তং নিষ্ঞায় অনুপিয়ন্ববনে বিহরস্তে ষেব তথাগতঙ্গ লব্ধণ- 

পটিগ্জাহণ দিবসে ষেব অসীতি সহজেছি ঞ্াতিকুলেছি রাজা বা 

হোড় ৰুদ্ধো বা, খত্তিয়পরিবারোব বিচরিষ্গতীতি অসীতি সহজপুতা 

পটিগ্রন্থাতা | তেস্্ব বেভুয়্েন পৰ্বজিতেম্থ ভগ্দিয় রাজ্ানং 

তদলদত্ডন্র শঞ্পাঞ্পতাল % উহ 
১। প্ইহু লোকে পায় তাপ* এই ধর্ত্মদেশন! ভগবান জেতবনে বাম 

করিবার সমন দেবদত্তের কথা প্রসঙ্গে কহিয়াছিলেন । 

দেবদত্তের প্রব্রজযাকাল হইতে পৃথিবী প্রবেশ পধ্যন্ত্ তাহার জীবনের 

ঘউনাবলীর গ্রসঙ্গে বর্ণিত সমস্ত জাতক বিদ্কৃতরূপে কথিত হইয়াছে | 

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-_ অন্ুপ্রির ছিল মল্লদের নগর |. ক্ঞগবান 

সেট অন্কপ্রিয় নগর আশ্রয় করিরা অন্ুপ্রিয় আন্্র বনে বাস করিতেছিলেন । 

তথাগতের জন্মের পর তাহার শরীর-লক্ষণ বিচারের দিন তাহার আশি 
হাজার, জ্ঞাতিরা চিন্তা করিলেন__ “ইনি রাজা হউন অথবা! বুদ্ধই হউন, 
ক্ষত্রিয় -পর্িষ্িত.হুইয়াই বিচরণ করিবেন 1” এই চিন্তা করিয়া তাহাদের 
আশি হাজার, ক্ষত্রিযব কুমার দিবার প্রস্তাব করিলেন । - যথা! সময়ে সেই 
কত্তিয় কুমারদের অনেকে গ্রব্র্]। গ্রন্থ করিলেন। কিন্তু ভত্রিয় রাজাদের মধ্য 
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অনুরুদ্ধং, আনন্দং, ভগুং, কিম্থিলং। দেবদতন্তি ইমে ছ সন্ধে অপবব- 

জন্মে দিস্বা প্ময়ং অভ্তনে। পুত্তে পব্বাজেম, ইমে ছ সন্কা ন 

এহাতকা মপ্রেঃ) তণ্মা ন পববজন্তীগতি কথং সমুটঠাপেন্থং | 

২। অথ খো মহানামো। সক্কো অনুরুদ্ধং উপঙক্কমিত্বা!-- 

“তাত, অমহাকং কুলে পৰবজিতো। নথ্থি, ত্বং বা পৰ্বজ অহং বা 

পব্বজিক্ঞামী”তি আহ । 

সো পন হ্থকুমালো হোতি সম্পন্নভোগো, নখ্বীতি বচনম্পি 

তেন ন স্থৃতপুকবং | এক দিবসং হি তেন ছন্ু খভিয়েন্স গুল্- 

কীলং, কীলস্তেন্গ অনুরুদ্ধো পৃবেন পরাজিতো, পুবথায় পহিণি। 

অথন্গ মাতাঁ পুবে সঙ্জেন্বা পহিণি | তে খাদিস্কা পুন কীলিংসু। 

অনুরুদ্ধ, আনন্দ, ভণ্ড, কিন্বিল ও দেবদভভ এই ছয়জন শাক্যপুত্র তখনও 

প্রবজ্যা গ্রহণ করেন নাই । তাহারা প্রত্দ্ধ্যা গ্রহণ করিতেছেন না দেখিয়া 

লোকেরা বলাবজি করিতে লাগিল-- “আমরা আপন পুত্রদের প্রব্রজা। 

দিয়া দিলাম, এই ছরঞ্ছন শাক্য-ত দেখিতেছি এখনও প্রব্রজ্ঞা নিল না, 

বোধ ভয় তাহার। বুদ্ধের জ্ঞাতি নয় |” | | | 

২ অনন্তর মহানাম শাক্য অন্ুরুদ্ধের ন্কিট উপস্থিত হইয়া কহিলেন” 

“ভাই, আমাদের কুলের মধ্যে কেহই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নাই ; 

তুমি, প্রত্রজ্যা নাও না হর আমি নিই |” 
অনুরুদ্ধ ছিলেন সথুকোমল। ভোগ বিলানী | *নাই! এই শক ও কোন 

দিন শুনেন নাই | এক দিবন তাহাদের ছয় ক্ষত্রিয্নের মধ্যে গুটিখেলা 

হইতেছিল । খেলার সময় অনুরুদ্ধ পিঠার দ্বারা বাক্জী রাখিল, সে পরাজয় 

হইলে পিঠা খাওয়।ইবে | খেলা.করিতে করিতে অন্ুরদ্ধের পরীর হুইল | 

ভিনি পিঠার জন্ত : পাঠাইয়া দিলেন ক্তাহার, মাতা পিঠা সাজ্গাইর? 

পাঠাইলেন । তাহারা তাহ খাইয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিলেন | 

০৮৮ 
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পুনগ্পনং তেব পরাজয়ো হোতি । মাতা পনজ পহিতে তিব্বত 
পৃবে পহিণিত্বা চতুখে বারে পুবং নখ্বীতি পহিণি | সো নীতি 
বচন অনুতপুব্বত্তা “এসাপেকা পৃববিকতি ভবিষ্সতী”তি মঞ্রঃমানো 
“নখিপুবং মে আহরথা”তি পেসেসি । 

৩। মাতা পনজ্গ “নখিপুবং পন অর, দ্েখা”তি বু 

“মম পুত্তেন নথ্খীতি পদং ন স্ত্বতপুববং, ইমিনা পন উপায়েন 

“এতমথং জানাপেআমীর্শত তুচ্ছং স্থব্পাতিং অগ্রনায় শৃবঞ্ূপাতিয়া 

পটিকুজ্জিত্বা পেসেসি । নগর পরিগ্গাহিকা দেবতা চিন্তেন্তং 
“অনুরুদ্ধসক্কেন অন্নভার কালে অন্তনে। ভাগভন্তং উপরিটঃপচ্চেক 

বদ্ধজ দত্বা 'নশ্বীতি মে বচনগ্া সবণং মা হোতৃতি, (ভোজনুগ্নততিয়। 

বার বার তাহারই পরাজয় | তিনিও পুনঃপুন মাতার নিকট. পিঠার জন্য 

প্রেরণ করিলেন । মাতাও নাকি তিনবার পাঠাইয়া, চতুর্থ বারে পিসা 

নাই বলিয়াই ফিরাইয়া দিলেন । সে ফিরিয়া আসিয়া! বলিল পিঠ] নাই ।+ 
তিনি যে «নাই” শব কোন দিন শুনেন নাই, তাই তাহাও একপ্রকার 

পিঠা বিশেষ মনে করিলেন । তাহাকে পুনরায় এই বলিয়া পাঠাইয়া 
দিলেন-_ প্যাও, আমার জন্থ *নাঁইপিঠাস নিয়া আস |৮ | 

৩। সেও যাইয়। বলিল-_- «আধ্যে, "নাইপিঠ1+ দেন 1” অনুরুদ্ধের 

মাতা এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন__ “নামার ছেলে “নাই? শব্ধ কোন 

দিন শুনে নাই, তাহাকে এই উপায়ে “নাই” শব্দের অর্থ বুঝাইয় দিৰ” 
এই চিস্তা করিয়া, শূল্ত এক সোণার ভাজন অন্ত এক সোণার ভাজনের 
দ্বারা ঢাকিয়! পাঠাইয়া দিলেন । তখন নগর রক্ষক দেবতা চিস্তা করি 
লেন-_ “অন্কুরুদ্ধ শাক্য পৃর্বজন্মে অন্লভার নাম ধারণ করিয়া বখন জন্ম- 
গ্রহণ কর্ময়াছিলেন, তখন নিজের অংশের তাত উপরিষ্ট নামক পচ্চেক 

বুদ্ধকে দান দিয়াছিলেন | দান, দিয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন-.. 

+কখনও . নাই” শব্দ যেন আমি নাঁ শুনি, আর আহার উৎপন্ের 
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জাননং মা হোতৃভি পথখনা কতা; সচায়ং তুচ্ছপাতিং পঙ্জিঙ্সতি 

দেবসমাগমং পবিসিতুং নলভিলাম; সীসম্পি নো সম্ভধা ফলেয়্যাতি । 
৪ | অথ নং পাতিং দিৰ্ধপুবেহি পুধধং অকংস্থ । তঙ্া গুল্- 

গুলে ঠপেস্বা! উগ্ঘাটিত মত্তায় পৃবগন্ধো সকল নগরে ছাদেতব' 
ঠিতো, পুবখণ্ডং মুখে ঠপিতমস্তমেব সন্ত রসহরণীসহজানি অনু- 

ফরি | সে! চিন্তেসি-_ “নাহং মাতু পিয়ো, এতকং মে কালং 

মং নথিপৃবং নাম ন পচি। ইতো পটঠায় অঞ্রং পুবং নাম 
ন খাদিলামী”তি । গেহং গন্ধাপি মাতরং পুচ্ছি-- “অন্মঃ তুমহাকং 

ভাহং পিয়ো অগ্লিয়োতি ? 

“তা, একব্থিনো অব্ঞি বিয় চ হ্দয়ং বিয় চ অতিপিয়ে 

মে”তি | 

কারণও যেন আমাকে জানিতে না ভয় 1” তিনি যদি এই শৃন্য পাত্র দেখেন, 

গাহ] হইলে আমি আর দেব সমাগমে প্রবেশ করিতে পারিব না3 মাথাও 

মামার সাততাগে ফাটিয়া যাইবে 1” 
৪ | অতংপর দেবতা সেই পাত্রটি দিব্য পিঠায় পরিপূর্ণ কব্বিয়। ফিলেন । 

পাত্রটি গুলি-মগুলে রাখিয়া ঢাকৃনি উপ্টাইবামাত্রই পিঠার নুগন্ধে সমস্ত 

নগর সুগন্ধময় হইল | পিঠ্লাখণ্ড মুখে দেওয়া মাত্রই সাতহাজার ব্লস- 

হরণীতে বিস্তার লাত করিল । তখন অন্ুরুদ্ধ চিন্তা করিলেন-- “আমি 

মাতার শ্রির নহি, এতদ্দিন যাবৎ আমার জন্য এই 'নাইপিঠা” পাক 

করে নাই । এই হইতে আমি আর অন্য পিঠা খাইৰঙ্দ1 1” তিনি 

গুছ রি মাতাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_- “মা, আমি কি তোমার প্রিয়, 

না অপ্রিয় ? ০ 
“বাবা, একচক্ষু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে. তাহার একচক্ষু যেমন প্রি, 

দয় যেমন প্রিয়, সেইরূপ তুমিও আমার অতি প্রিয় ।” 
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“তথ ক্প্মা এন্তকং কালং মযধহং নখিপুবং ন পচিত 

রা ? | 84 

চুল্ল,পটঠাকং পুচ্ছি-- “অখি কিঞি পাতিয়ং তাতাপতি ? 

রা অয়্যে, পাতি পুবেহিঃ এবনসপং ই পুবং নাম মে 
ন দিটঠপুববংগতি | 

সা চিন্তেসি-_ “মফহং পুত্তো পুপ্রবা কতাতিনীহারো ভবি- 
ষাতি, দেবতাহি পাতিং পুরেস্বা পবা পহিত ভবিজঞান্তী”তি । 

অথ নং পুত্তো-_ “অন্ম, ইতো পটঠায়াহং অঞ্রং রা 

মান ন খাদিঙ্সামি, নখিপৃবমেব পচেয়্যাসীগতি । ৪ 

৫। সাপিঙ্জ ততে৷ পটঠায় “পৃবং খাদিতুকামোঃহী”তি বুনে 
ভুচ্ছপাতিমেষ অগ্রায় পাতিয়া পটিকুজ্জিস্বা পেসেতি | 

“তাহা ভইলে কেন মা, এতবিন যাবৎ তুমি আমার জ্রন্য এই 
'নাইপিঠা পাক কর নাই ?” 

তিনি সেই ছোট চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন_- “বাহ, পাত্রে 

কিছু ষ্টিল কি ? 

“আধো, পা পিঠার পরিপূর্ণ ছিল, এমন পিঠা আমি পূর্বে 

দেখি নাই |” ৃ | 

ইছা শুনিগা তিনি চিন্তা করিলেন-_ “আমার ছেলে পুথ্যনান,, পূ্- 

রত প্রার্থনা থাকিতে পারে, বোধ হয় দেবতারাই পাত্র পূর্ণ করিয়া পিঠ। 
পাঠাইয়া থাকিবেন 1” 

্ ত$পর অঙ্থুরুদ্ধ মাঁতাকে কহিলেন--- “মা, এই হইতে আমি আর 

অন্ত পিঠার্পথাইৰ না) এই «নাইপিঠাই আমার জন্য পাক করিও 1” 

& | দেই: হইতে অনুরুদ্ধ পরঠা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনিও 

এক শৃন্ত.. পাত্র অন্ত এক পাত্রের বার ঢাকিয়া পাঠাইয়া দিতেন । 



বঙ্গো?] দেখত বখ,--১২ ২৬১, 

যাৰ অগারমন্ে বমি ভাবজ দেবতা দিববপৃবে পহিণিংস্থ । সো! 
এন্তকম্পি অজ্জানন্তোব পব্বজ্জং নাম কিং. জানিলতি, তন্মা 
“কা এসা পৰবজ্জা নামা”তি ভাতরং পুচ্ছিত্বা “ওহারিত কেস- 
মনা কাষাব নিবত্েন কটঠখরকে বা বিদলমঞ্চকে বা নিপ- 

জ্জিত্বা পিশায় চরস্তেন বিহাতববং, এস| পব্বড্জা নামা”তি বুত্তে_ 

“ভাতিক, অহং স্থকুমালো, নাহং সব্ধিামি পৰ্বজিতুং” 

তি আহ। রন 

“তেনহি তাত, কন্মস্তং উগাহেত্বা ঘরাবাসং বস, নহি সন্ধা 
অনেহস্ত একেন অপব্বজিতুং”তি | 

অথ সং “কো এস কন্মন্তো নামা ?”তি পুচ্ছি। 

তত্তুটঠানটঠানম্পি অক্ঞানন্তো কুলপুতে। কণ্মন্তং নাম কিং 
জানিষ্জাতি ? 

অনুরুদ্ধ যতদিন গুৃভবাসে ছিলেন ততদিন দেবতা তাহার জন্য দিব্য পিঠ! 

পাঠাইয়াছিলেন । তিনি এতদূরও জানেন না, প্ররজ্যার বিষয় আর কি 

জাঁনিবেন! তাই ভ্রাতার নিকট জিজ্ঞাস! করিলেন-_ “এই প্রত্রজ্যা কি?” 
তদুত্তরে তিনি বলিলেন-_ “চুল ও গৌঁপঘাড়ী ছেদন করিতে হয়, কাষায় 

বস্্স পরিধান করিতে হয়, কাষ্ঠান্তবণে অথবা বেত্রমঞ্জে শুইতে হয়ঃ পিও)- 

চরণ করির়া জীবিক! নির্বাহ করিতে হয়, এই হইল প্রত্রজ্যা ৷” 

«তিনি এইরূপ বলিলে অন্ুরুদ্ধ কছিলেন-_ “দাদা, আমি ঈকোমল, 

মামি প্রত্রজ্যা নিতে পারিব না|” | 

“তাহ! হইলে ভাই, কাজক্্ধ শিখিয়া। গৃহবাসে থাক, আমাদের 

একজনও প্রব্রন্্যা না! নিয়া পাত্রিব না।” 

অতঃপন্প অগুরুদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন--*এই কাজ কম্' কেমন ?% 

ধেই কুলপুত্র ভাত উৎপন্গের স্থানও জানেন না তিনি আবার কাছ্গ- 

কোর বিষয় কি জানিবেন ?. | 



৬  ধন্মপদট্ঠকথা: | ১-ষমক 

৬। একদিবসং হি তিগং খণ্ডিয়ানং কথা উদপার্দি-_প্ভিন্ুং 

নাম কুহিং উটঠহতী”তি ? 

কিন্বিলে! আহ-_ “কোটঠকে উটিঠহতীগতি | 

. অথ নং ভদ্দিয়ো-_ “ত্বং ভন্ড,টঠানটঠানং ন জানাসি, ভত্তং 

নাম উক্প্রলিয়ং উটঠহতী”তি আহ । 

অনুরুদ্ধো-_ তুমেহ ছেপি ন জানাথ, ভত্তং নাম রতন 

সকুলায় স্থবপ্ূপাতিয়ং উটঠহতী”তি আহ । 

তেস্ত কির কিন্িলো এক দ্বিবসং কোটঠকতো। বীহিং 

ওতরিয়মানে দিম্বা এতে কোটঠকেব জাতা”তি সপ্রিঃ অহ্বোসি | 

ভদ্দিয়ো একদিবসং উত্বলিতো ভন্তং বড্িয়মানং দিস্ব। “উব্লিয়গ্রেব 

উপ্নন্নস্তি' সপ্রিঃ অহোসি। অনুরুদ্ধেন পন নেব বীহিং কোট্ঠেস্তা, 

৬। এক দিবস তিন ক্ষাত্রয়ের মধ্যে কথা উখাপিত হইল--_ “ভাত 

কোথায় উৎপন্ন হয় ?” 

“কিস্বিল কহিলেন-_ “গোলাম উৎপন্ন হয় |” 

ভদ্রিয় কহিলেন-- “তুমি-ত ভাত. উতৎপন্নের স্তাঁন জান না, ভাত 

উৎপন্ন ভয্ম পাত্রে |” ূ 

অনুরুদ্ধ কহিলেন-_ «তোমরা ঢুই ভ্রনেই জান না, ভাত উত্পৃন্ন তর 

'রন্ধ মুকুল সদৃশ*মোণার থালায় ।” 

.. ভীহাদের মধ্যে কিছ্বিল একদিন দেখিক্াছিলেন-_ গোলা ভইতে 

ধান পাড়িভেছে ভাহ! দেখিয়া তিনি মনে করিলেন ইহা গোলা" 

তেই উর্পর হইয়াছে | ভড্রিয় একদিন দেখিয়াছিলেন-- পাতিল 
হইন্তে ভাত. ঢালিগ্লা লইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন-_- 

“ভান পাতিলাতেই উৎপর হয় | অনুরুদ্ধ কিন্ত ধান ভানিতে, 
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ন তত্বং পচন্তা, ন বড্েন্তা দিটঠপুববা, বৰ্ত্বা পন পুরতো 
ঠপিতমেব পঙ্জতি; সো *্ভূপ্তিতুকামকালে ভত্তং পাতিয়ং 
উটঠহভীতি সঞ্র্মকাদি 1 | 

৭ এবং তয়োপি ভন্ুটঠানটঠানং ন জানস্তি। ভেনায়ং 

কো! এস কম্মন্তো নামাতি পুচ্ছিত্বা পঠমং খেতং কমাপেত- 

বস্তি । আদিকং সংবচ্ছরে সংবচ্ছরে কন্তববকিচ্চং সুতা *“কদা 

কন্মন্তানং অন্তো। প্রথায়িজতি, কদা ময়ং অগপোত,কা ভোগে 
তুপ্সিআামা”তি বন্থা কষ্মন্তানং অপরিয়ন্তুতায় অব্ধাতায় “তেন হি 
ভে ঘরাবাসং বস) ন মং এতেনথোপতি মাতরং 

উপসংকমিতা “তানুজানাহি অন্ম নং পৰরজিঙ্সামীস্তি বস্ধা 

তায় তিব্থন্ত,ং পটিব্ধিপিত্বা “সচে তে সহায়কো ভ্দিয় রাজা 
পচতে তেতিয়া 

তাত রাধিতে অথবা ভাত ঢালিতে কোনদিন দেখেন নাই; কেবল 

দেখিয়াছেন-_- ভাত ঢালিয়। সম্মুখে স্থাপন মাত্রই), ইহাতে তিনি যনে 

করিলেন _ খভোজনের ইচ্ছ। উৎপরূ হইলে, ভাত পাত্রে উৎপন্ন হয় |? 

৭ | এইকপ তিন ভ্রনেই ভাত উৎ্পন্নের কারণ জানেন না। তাই 

অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন-_ “কাজকম্ম কেমন ?” তত্ুন্তরে “প্রথম ক্ষেত্র 

কর্ষণ করিতে হইবে+ ইত্যাদিপ্ূপে বতনরে বৎসরে কর্তব্য কর্মের কথা 

শুনিরা কহিলেন-- “কখন এইপৰ কাজের অন্ত দেখা যাইবে? আর 

, কখন বা আমরা কাজ হইতে অবসর লাভ করিয়া স্থুগে ভোগ সম্পত্তি 

পরিভোগ করিব |” এই বলির কর্ীন্তের অসমাধি ও উক্ষয়তা ভাব 

দেখিয়া জোট ভাইকে বজিলেন-_ পতাছা হইলে আপনিই ঘরে থাকুন। 
আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই 1৮ এই বলিয়া তিনি মার নিকট 

উপস্থিত হইয়া কহিলেন-- “মা, অনুমতি দাও, আমি প্রত্রঙ্গ্া গ্রহণ করিল 1” 
মাতা তিনবার অস্বীকার করিয়া অবশেষে কছিলেন-_*তোমার বন্ধু ভদরিয় রাস্তা 



হুড 

পনজিঙ্গতি তেন টির এ সু ভং. উপসকরি্ ্  

খা অন্ম পৰবজ্ভা তর পিবন্ধাতি বত্বা'্তং নানগ্নকারেছি 'জপ্রচাপেত্া 

সম্তমে দিবসে অত্তন1 সদ্ধিং পৰবজনথ্থায় পটিগ্র্ং গণিহ | 

৮1 ততে। 'ভ্দিয়ে! সক্যরাজা' অনুরুদ্ধো আনন্দোঃ ভগ, 

কিছ্থিলো, দেবদত্তোতি ইমে ছ খত্তিয়া উপালিকক্পকসত্্ম দেবা 

বিয় জিব্নসম্পর্তিং সত্তাহং - অনুভবিত্বা উয়্যানং গচ্ছন্তা বিয় 
চতুরঙজিণিয়া' সেনায় নিব্ধমিত্বা পরবিসয়ং পত্বা  রাজাণায় 

জেনং নিবত্তেত্বা পরবিসয়ং ওক্ষমিংসহ্ব | তখ ছ খত্তিয়া অত্তনে! 

অত্তনো আতরণানি ওমুঞ্চিত্বা ভণ্ডিকং কত্থা ““হদ্দ নে উপালি 
'নিবন্তঙ্গ৬ অলং তে এন্তকং জীবিকায়া”তি তজ অদংন্ু । 

আর্থ -গ্ত্রজিত সুরঃ তবে তাহাৰ্ সহিত প্রব্রজ্্যা গ্রহণ করিও 1” 

মাতা এইরূপ বলিলে তিনি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন__ 

ক্বন্ধু আমার প্রব্রজ্যা তোমার সহিত ত প্রতিবদ্ধ* এই বলিয়া তাহ 

নান! প্রকারে বুঝাইয় সপ্তম দিবসে তাহার দহিত প্রব্রজযা গ্রহণের; জন্য 

প্রতিজ্ঞা করাইলেন। 

৮51 তৎপর শাক্যরাঞ্জ-কুলের ভদ্রিয়। অন্গুরদ্ধ, আনন্দ, ভগ্ত, কিন্বিল 

ও দেবদত্ত এই ছয় ক্ষত্রিয় এবং নাপিতপুক্র উপাঁলি সহ এই সাতজন 

সপ্তাহ কাল দেবতার ন্যায় দিব্য সম্পত্তি অন্ুতব করিলেন | সপ্তম 

দিবসে উদ্ধান খাওয়ার স্ঠায় চত্ুরকিনী দেনার- সফিত বাহির হইলেন । 

তাহারা অপররাজ্য সম্প্রাপ্ত হইলে 'সন্ভগপকে নিবৃত্ত করিয়া পররাজ্দো 

স্থান করিলেন. তথায় ছয় কতিয় আপন আপন আভউরণ সমুহ 

"স্ুলিক়া লইয়া পুউলি বাখিলেন এনুং তাহ! উপালিকে দিরা কহিলেন 

-*ওছে উপালি, তুমি বিরত হও, ইছাতেই তোমার রী ধিকার অন্ত বেষ্ট হইবে!” 



বৈ নু ২.০. দেবদত্জ্। রখ)--১২ ২৬৫ 
সো তেনং পাদমুলে পটে পরিদেবিষ্বা আণং অতিদ্ধ মিতুং অসক্কোন্তো 

উঠায় এনিব্তি |. তেসং “দ্বিধা” জাতরাজে বনং শারোদনপ্ত্তং 
বিয় পঠবী - কম্পমানাকারপ্রস্তা বিয় অহ্থোসি । উপালি থোকং 
নিবতিত্বা “চগ্া, খো -সাকিয়া, 'ইমিনা কুমার 'নিপ্লাতিতা"তি 

. ঘাতেয়ুল্পি মং, ইমে হি নাম সক্যকুমারা এবরূপং লম্পত্তিং 
পঙনায় 'ইমানি অনগ্বানি আভরণানি খেলপিগুং বিয় সছড়েডস্থা 

পৰ্বছি্তাস্তি, কিমঙ্গপনাহং”তি ভি শুকং ওমুপ্চিহ্বা তানি আভ-+ 

রণানি রুব্ধে লঙ্গোত্বা “অখিকা গণহস্ত”তি বন্ধা তেসং সম্ভিকং 

গন্থা ঘতহি “কল্মা ন নিবস্তোসীগতি পুটেঠা তমগং আরোচেসি 1. 

এই কথা শুনিয়া উপালি তাহাদের পায়ের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া 

কাদিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মআাদেশ অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া 

উঠিয়া! নিবৃন্ত হহলেন | তাহাদের বিদায় কালীন বন যেন রোদন করি- 

তেছে, পৃথিবী যেন কম্পিত হইতেছে এইরূপ মনে হইল। উপালি 

অল্পক্ষণ নিবৃত্ত থাকিরা চিস্তা করিলেন__ “শাক্যগণ- উগ্র? হয়্তঃ' সাহারা 
ইহাও মনে করিতে পারেন-_ *ইহান্বারা কুমারগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, 

এই মনে করিয়া আমাকে বধও করিতে পারেন । এই শাক্য-কুমারের! | 

যদি এমনতর সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন, আর এই সমস্ত বহুমূল্য 

আভরণ সমূহ থুথুর স্তায় ছাড়িয়া প্রত্রজিত হইতে পারেন, আমর আর 

কথাই বা! কি!” এই মনে করিয়। পুউলি খুলিয়া “যাছাদদের প্রওয়াজন তাহারা 

গ্রহ করুক”” এই বলিয়া আভরণ সমূহ বৃক্ষে লাগাইয়া রাখিলেন। অতঃপর 

তিনি য়াইয়। তাহাদের সহিত একভ্রিত - হইলেন । তাহার জিজ্ঞাস! 

করিলেন “কি হে, ফিরিক্কা আঙিলে যে 1” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে 

তিনি প্লেই বিয়য়, প্রকাশ করিয়া কহিলেন । | | 

ট্--34 
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৯। অথ নং তে আদায় সথ্ সম্ভিকং গল্তা। প্ময়ং "ভস্তে, 
সাকিয়া নাম মাননিজিতা, অয়ং অমহাকং দীঘরত্তং পরিচারকো, 

ইমং পঠমতরং পব্ৰবাজেথ, ময়মক্স পঠমতরং অভিবাদনাদীনি করি- 

জাম । এবং নে মানো নিশ্মানয়িঅতী”তি বত্বা তং পঠমতরং পৰ্বা-. 

জেত্বা পচ্ছা সয়ং পৰ্ৰজিংন্ 

১০। তেম্থ আয়ম্মা ভদ্দিয়ো তেনেব অন্তরবঙ্গেন তেবিজ্ডো 

অহ্বোসি $ আয়ম্মা অনুরুদ্ধো দিববচব্ধ,কো। ভুত্বা পচ্ছা মহাপুরিস 

বিতক্কনূত্তং স্ুত্বা অরহত্তং পাপুণি, আয়ম্া আনন্দো সোতাপত্তি 

ফলে পতিটঠহি £ ভগুতেরে! চ কিন্িলখেরে। চ অপরভাগে দিপ্জনং 

বড্েত্কা অরহতং পাপুণিংস্থ, দেবদত্তো পোথ্জ্জনিকং ইদ্ধিং পন্তো। । 

৯। অতঃপর তাহারা উপালিকে লইয়া ভগবান সমীপে উপস্থিত 

হইলেন | বাইয়া ভগবানকে কহিলেন-_ “ভত্তেঃ আমরা শাক্য মাত্রই 

অভিমানী, এ আমাদের বহুদিনের পরিচারক, প্রথমতর ইহাকে প্রত্রজযা 

গ্রদ্দান করুন আমরা প্রথমেই ইহাকে অভিবাদনাদি করিব; এইরূপ হই- 

লেই আমাদের অভিমান ধ্বংশ হইবে 1” এই বলিয়া প্রথমতর তাহাকে 

প্রপ্রজযা দেওয়াইয়া পরে নিজেরা প্রত্ূজিত হইলেন । 

১০। তাহাদের মধ্যে আযুক্নান ভদ্রিয় সেই বর্ষাবাসের মধ্যেই ব্রিবিপ্ধ 
লাতী হইলেন; আমুক্ান অন্গরুদ্ধ দিব্যচন্ষু লাভ করিয়া পরে “মহাপুরুষ 

বিতর্ক সুত্র, শুনিয়া অর্ধ লাত করিলেন) আতুস্া আনন আোতাপত্তি 
ফল লাতুঃ করিলেন; অন্ত সময় ভণ্ড স্থবির ও কিন্বিল স্থবির বিরর্শন 

ভাবন!  বন্ধিত করিয়া অর্থ লাভ করিলেন; দেবদত্ত দুজন খদ্ধি 
পাইলেন | 
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[১১ ।  অপরভাগে সথরি কোসন্থিয়ং বিহরন্ডে সসাবক- 

সঙ্ঞঙ্জ তথাগতজা মহন্তো। লাভসকারো নিব্বত্তি-_বখভেসজ্জাদি- 

হা মনুজা বিহারং পবিসিত্বা “কুহিং সর্থা, কুহিং সারিপুত্তখেরোঃ 

কুহিং মোগ্গারলানথেরো, কুহিং মহাকজপখেরো, কুহিং ভদ্দিয়খেরো, 
কৃহিং অনুরুদ্ধতেরো, কৃহিং আনন্দথেরো কুহিং ভগুখেরো, কুহিং 

কিম্থিলতেরো”তি অসীতি মহাসাবকানং নিসিন্নটঠানং ওলোকেহা 

বিচরস্ভি | “দেবদতরেরো কুহিং নিসিন্ো বা ঠিতো বাস্তি' 
বন্তাপি নখি । সো চিন্তেসি--“অহং এতেহি সদ্ধিং য়েব পব্বজিতো। 

এতেপ্সি খত্তিয়পব্বজিতা, অহনম্পি খত্তিয়পৰ্বজিতো।, লাভসক্কারহণ্থা 

মনুক্ঞা এতে পরিযেসস্তি, মম নামং গহেভাপি নথি ; কেন মুখে 
সদ্ধিং একতো হৃত্বা কং পসাদেত্বা মম লাভসঙ্কারং নিব্বত্তেয়্যন্তি 1৮ 

১১ । অনন্তর ভগবান যখন কোৌশঙ্বিতে অবস্থান কৰিতেছিলেন, তখন 

ভগবান ও তাহার শ্রাবক সংঘের মহ] লাভ সৎকার উৎপন্ন হইয়াছিল । 

লোকেরা বন্তর-ভৈষজ্যাদি হস্তে বিহারে যাঁইতেন। তাহারা বিহারে প্রবেশ 

করিয়া _ "ভগবান কোথায়, শারিপুত্র স্থবির কোথায়, মৌদ্গল্যায়ন স্থবির 

কোথায়, মহাকস্তুপ স্থবির কোথায়, ভদ্রিয় স্থবির কোথায়, অনুরুদ্ধ স্থবির 

কোথায় আনন্দ স্থবির কোথায়, ভণ্ড স্থবির কোথায়, কিন্থিল স্থবির কোথায় £” 

এইবপু বলিতে বলিতে অশীতি মহাশ্রাবক দিগের বাসস্থান সমূহ দেখিতে 

দেখিতে বিচরণ করিতেন ৷ “দেবত্ত স্থবির কোথায় উপ্লবিষ্ট বা স্থিত ” 

এই কথা বলিবাঁরও কেহ ছিল না । তিনি চিস্তা করিলেন ”আমি ইহাদের 

সঙ্গেই প্রব্রজিত হইয়াছি ; ইহারাঁও ক্ষত্রিয় প্রত্রজিত, আমিও ক্ষত্রিয় প্রবর- 

জিত | মন্ুষ্তেরা দাপীয় বস্ত হাতে করিয়া ইহাদিগকে তাঞ্চন করে, 

আমার নাম মুখে লইবারও কেহ নাইন্ড আমি কাহার সহিত একত্র হইয়া, 

কাহাকে সন্ত করিয়া আমার লাঁভ সৎকার উৎপাদন করি ।” | 
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১২1 অথগ্ভা এতদহোসি-_ “অয়ং খো রাঙ্কা বিশ্থিসারো পঠম 

দণ্তানেনেব একাদসহি নহুতেহি সদ্ধিং সোতাপত্তিফলে পতিট্ঠিতো, ন 
সক্কা এতেন সদ্ধিং একতো! ভবিতুং । কোসলরপ্র্ চ. সন্ধিং 
নসকা। অয়ং খো পন রঞ্চো! পুতে .অজাতসত্তু, কুমারো কঙ্গচি 

গুণদোসে ন জানাতি, এতেন সদ্দিং একতো ভবিজ্ঞামী”তি |. 
১৩। সো কোসম্বিতো রাজগহং গন্া কুমারব্ং অতিনিন্মি- 

'ণিত্বা চন্তারো আসিবিসে চতুন্ু হখপাদেস্তু, একং গীবায় পিল্ন্ষিত্বা, 

একং সীসে চুম্টটকং কত্বা, একং একংসং করিত্বা ইমায়ু অহি- 

মেখলায় আকাসতো ওরুষহ অজাতসম্ডুজ উচ্ছন্গে নিসীদিস্বা 
তেন ভীতেন “কোসি ত্বতি বুক্তে “অহং দেবদন্তোতি বত্বা 

তজ ভয়বিনোদনথ্থায় তং অন্তভাবং পটিসংহরিত্বা সঙ্ঘাটিপত্ত- 
চীবরধরো পুরতো ঠত্বা তং পসাদেত্বা লাভসক্কারং নিব্বশ্েসি। 

১২। অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিলেন-_ “এই বিশ্বিদার রাজা 

তগবানের প্রথম দর্শনেই এগার অধুত লোকের সহিত তহ্রোতাপত্তি ফল 

লাভ করিয়াছেন, ইনির সহিত মিলিতে পারিব না । কোশলরাজের সহিত ও 

পারিব না। এই রাজপুত্র কুমার অজাতশক্র কাহারও দোষগুগ সবে 
জানেন না, তাহার সহিত একত্র হইব।” 

১৩। এই মনে করিয়া দেবদভ্ভ কৌশস্থি হইতে রাজগুহে গমন করি- 

লেন। তথায় যাইয়া কুমার-বর্ণ ধারণ করিলেন, চারিটি বিষধর সর্পচারি 
হস্ত-পদে ও একটি গ্রীবাতে বেষ্টন করিলেন, একটি মন্তকে পাগড়ীর স্তার 
বেষ্টন করিলেন, একটি শরীরে একাংশ করিলেন । এইরূপে তিনি দপের 
দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আকাশ পথে গমন করতঃ অজাতশক্রর কোলের উপর: 

গিয়া! বস্গিলেন। অজাতশক্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনি কে ?” 
«আমি দেবদত্ত” এই বলিয়া তাহার ভয়বিনোদনের জন্য সেই বেশ পরিবস্তুন 
করিয়া সংখা পাত্র চীবর ধারী ভিক্ুরূপে কুমারের পুরোভাগে স্থিত হইলেন । 
 এইবূপে "তাহাকে প্রসাদিত করিয়া লাভ সৎকার উৎপাদন করাইলেন। 



বঙ্গো] দ্েবদত্তঙ্গ বরখ,---১২. ৬৯. 

সো লাভসক্কারাভিভূতো৷ “অহং ভিব্ধ,সঙ্ঘং পরিহরিঙ্সামী্গতি পাপকং 
চিত্তং উপ্লাদেত্বা সহ চিত্ুপ্লাদেন ইদ্ধিতো পরিহায়িত্বা সথারং 

বেলুবনবিহ্থারে সরাজিকায় পরিসায় ধন্মং দেসেম্তং বন্দি! 
উঠায়াসনা অঞ্জলিং পঞ্গযৃহ-- “ভগবা ভন্তে, এতরহি জিপ বুদ্ধো 

মহল্লকো অগ্পোজ.কো। দিটঠধণ্রন্থখবিহারং অনুযুগ্ঠতু, অহং ভিব্ধ,- 

পঙ্বং পরিহরিঙ্জামি, নীয়াদেখ মে ভিব্ধ,সঞ্ঘংস্তি বন্ধা সথার! 
খেলানিকাবাদেন অপসাদেন্বা পটিব্ধিস্তে। অনন্তমনো ইনং পঠমং 
তথাগতে আঘাতং বন্ধিত্বা পক্কমি । 
৩১১৪ 1 অথ ভগবা রাজগহে পকাসনীয়কম্মং 

কারেসি | * সো “্পরিচ্চন্ভোদানি আহং পনণেন গোতমেন, 

দেবদত্ত লাভ দৎকার - দ্বারা অভিভূত ভ্ইয়া চিন্তা করিলেন “আমি 

তিক্ষুদংঘ পরিচালনা করিব |” এই পাপ-চিত্ত উৎপাদনের সঙ্গে 

সঙ্গেই তাহার খাদ্ধি পরিহীন হুইল । অনন্তর একদিবস ভগবান 

বেণ্ৰন বিহারে পৃথগ্ঙ্জন পরিষদের মধ্যে বসির ধর্ম দেশন। করিতে- 

ছিলেন | সেই. ধর্দেশনার পময় দেবদত্ত ভগবানকে বন্দনা করির। 

আনন হুইতে উঠিলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া কহিলেন-- ণতস্তে ভগবন্, 

আপনি এখন জীর্ণ, বুদ্ধ ও বয়সাধিকা হইয়াছেন; এই হইতে আপনি 

নিপ্রিবিলি চিত্তে অবশিষ্ট জীবন সুখে নাম করুন, আমি ভিক্ষুদংঘ পরি- 

চালন! করিব, তিক্ষুদংঘের ভার আমাকে প্রদান করুন| ভগবান তাহাকে 

প্লেষ বাঁকে তিরস্কার করিয়া তাহার কথা প্রতিক্ষেপ করিলেন.। দেবদত্ত 
তিরস্কত হইয়া দুঃখিত মনে ভগবানের প্রন্তি এই প্রথম শক্রতা পোষণ 
করিয়া প্রস্থান করিলেন । ্ 

১৪। অতঃপর ভগবান রাজগৃহে তীভাকে (প্রকাশনীর? নামক দণ্ডকর্ম প্রদান 

করিলেন । তিনি ভাবিলেন-_ *্প্রমণ গৌতম আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, 



হরণ ধন্মপদটঠকথা [ ১-ষমক 

ইদানি্প অনথং করিঙ্সামীগতি অজাভসত্ত,ং উপসংকমিত্বা আহ--প্পুৰেৰ 
খো কুমার, মনুজা দীঘায়ুকা, এতরহি অগ্লাযুকা, ঠানং খো৷ পনেভং 

বিজ্জতি বং ত্বং কুমারোব সমানে! কালং করেয়্যাসি, তেন হি স্বং 
কুমার পিতরং হস্ত্রা রাজা! হোহি, অহং ভগবস্তং হস্ত্া ব,দ্ধে৷ ভবি- 
জামী”তি বত্ব। তম্মিং রজ্জে পতিট্ঠিতে তথাগতগ্জ বধায় পুরিসে 
পয়োজেত্বা তেম্্ সোতাপত্তিফলং পত্বা! নিবত্তেন্থ সয়ং গিষ্ককুটং অভি- 
কুহিত্বা “অহমেব সমণং গোতমং জীবিতা বোরোপেঙ্জামীশ্তি সিলং 
পৰিষ্থিত্বা রুধিরুপ্লাদকণ্মং কন্বা ইমিনাপি উপায়েন মারেতুং 
অঙক্ষোন্তেো পুন নালাগিরিং বিআজ্জাপেসি । তন্মিং আগচ্ছন্তে 

আনন্দখেরো৷ অন্তনে! জীবিতং সথ, পরিচ্চজিস্থা পুরতো অটঠাসি । 

এখন তাহার অনর্থ করিব ।” এই চিন্তা করিয়া দেবদত্ত অজাতশক্রর 

নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন_ কুমার, পূর্বে ছিল যানুষের 
দীর্ঘায়ু, এখন হইয়াছে অল্লায়ু, হয়তঃ এমন কোন কারণ ও বিছ্ধমান থাকিতে 
পারেঃ যেহেতু নাকি আপনার কুমার অবস্থাতেই মৃত্যু ঘটিতে পারে । 
তাই বলিতেছি কুমার, আপনার পিতাকে বধ করিয়া আপনি রাঙ্জ] 
হউস, আর আমি বুদ্ধকে হত্যা করিয়া বুদ্ধ হইব ।” অজাতশক্র 

রাজ হওয়ার পর তথাগতকে বধ করিবার জন্য দেবদত্ত কয়েকজন লোক 

নিধুক্ত করিলেন | তাহার! সকলেই শ্লোতাপদ্ভিফল প্রাপ্ত হইয়। সেই হত 
কাণ্ড হইতে বিরত হইলেন । দেবদত্ত “আমিই শ্রমণ গৌতমের ড্রীবন 

নাশ করিব” এছ মনে করিয়া স্বয়ং গৃপ্রকূট পর্বতে আরোহণ পূর্বক শিলা 

নিক্ষেপ করিলেন । [শিলার ক্ষুদ্র কণার আঘাতে] ভগবানের পা হইতে 

[একবিন্দু] রক্ত বিগলিত হইল । এই উপায়েও বুদ্ধকে বধ করিতে না 

পারিয়া! পু্রার নালাগিরি হস্তী ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। হন্তী আসিবার 
কালীন আনন্দ স্থবির নিজের ভীবন বুদ্ধের জন্য বিসর্জন দিয়া বুদ্ধের 

পুরোভাগে স্থিত হইলেন | সা এ 
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১৫1 সখা নাগং দমেত্বা নগর! নিষ্ধমিত্বা বিহারং আগস্তা 
অনেকসহণ্তেহি উপাসকেহি অভিহট মহাদানং পরিতুপ্রিত্বা তশ্মিং 

দিবসে সন্নিপতিতানং অটঠারসকোটিসঙ্খাতানং রাজগহবাপীনং আনু- 
পুবিবিকথং কথেত চতুরাসীতিয়া পাণসহঙ্জানং ধন্মাভিসময়ে জাতে, 

“অহ্ো, মহাগুণো আয়ন্মা আনন্দো তথারূপে নাম হখিনাগে 
আগচ্ছস্তে অত্তনো জীবিতং পরিচ্চজিত্বা সঞ্গ, পুরতো অটঠাসী”তি 

থেরজ গুণকথং, স্থত্বা “ন ভিব্ধবেঃ ইদানেৰ পুব্বেপেস মমথায় 

জীবিতং পরিচ্চছজিয়েবা”তি বন্ধা ভিন্ধুহি যাচিতো ঢুলহংস মহ্া- 

ংস কক্টকজাতকানি কথেসি । 

১৫। বুদ্ধ হস্তীকে দমন করিলেন এবং নগর হইতে বাহির হ্ইয়া 

বিহারে চলিয়| আসিলেন । বিহারে বহু সহজ উপাসকের! যে সমস্ত দানীয় 

বস্ত নিয়া! আসিয়াছেনঃ ভগবান সেই মঙ্াদান পরিভোগ করিলেন । 

সেই দিবসে রাজগৃছবাসী আঠার কোটি লোক সমবেত হইয়াছিলেন। 

তগবান তাহাদিগকে আন্রপূর্থ্িক ভাবে ধন্মর্দেশনা করিলেন। ধর্্ শুনিয়! 

চুরাশি হাজার প্রাণীর ধর্মর্ঞান হইয়াছিল । ভি্ষবা আনন্দ স্থবিরের গুণ 

কীর্তন করিতে লাগিলেন-_ অহ? আয়ুক্মান আনন্দ মহাগুণ লম্পন্ন, এমনতর 

প্রকাণ্ড হাতী আপ্সিবার কালীন নিজের জীবন পরিত্যাগ করিয়া 

তগবানের পুরোতাগে স্থিত হইলেন 1” স্থবিরের এই গুণুকথা শুনিয়া 

ভগবান কহিলেন-- “হে ভিক্ষগণ, কেবল এখন নয়ঃ পূর্বেও সে আমার 

অন্ত জীবন ত্যাগ করিয়াচিল।” সেই অতীত কাহিনী পপ্রকাশ করিয়। 
বলিবার জন্ত ভিক্ষুগণ প্রার্থনা করাতে ভগবান চুলহংস, মহাহংস ও কর্কট 

'জাতকাদি কহিলেন । | 
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১৬ । দেবদণুজাপি কল্মং নেব পাকটং অহ্োসি তথা বরপ্রোণ 

মারাপিতন্ভা, ন বধকানং পয়োজিত তা, নন সিলাস় পবিস! $ 

পাকটং অহ্বোসি যথা নালাগিরি হখিনো বিজজ্জিতভ্া, তদা হি 
মহাজনে1-_ “রাজাপি দেবদত্ডেনেব মারাপিতো, বধকা। পয়োজিতা, 

সিলাপি অপবিদ্ধা । ইদানি পন তেন নালাগিরি বিজ্ঞাপিত 

এবরূপং নাম পাপকং গহেত্বা রাজা বিচরতীশতি কোলাহলমকাসি | 

রাজা মহাজনগা কথং স্থৃতা পঞ্চথালিপাকসতানি নীহরাপেত্বা ন 

পুন তঙ্গ,পটঠানং অগমাসি | নাগরাপিজ কুলং উপগতজ ভিব্থা- 

মতুম্পি ন অদংস্থ। | | 

১৭ । মো পরিহীন লাভসক্কারো কোহঞ্রেঃন নজীবিতুকামে। 

১৬ । দেবদত্ত রাজার গ্রাণবধ করাইল, তগবানের প্রাণ নাশের জন্ট 

বধক নিয়োজিত করিল, শিলা ক্ষেপণ করিল; এইদব করাতেও জন-সমাজে 

তাহার কর্ম সঙ্বন্ধে তত প্রকাশ পায় নাই 5. কিন্তু যখন নালাগিরি হস্তী 

ছাড়িয়া, দ্েওয়াইল, তখনই তাহার কম্ম সমূহ বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া 

পড়িল। তখন সকলেই এই বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল__ 

পদেবদদ্ধ রাজাকে ও বধ করিয়াছে, ভগবানের জন্ত বধক নিয়োঞ্জিত করি- 
রাছে, শিলাও ক্ষেপণ করিয়াছে এখন আবার নালাগিরি ছাড়িয়া দিয়াছে, 
এরূপ পাপীকে লইয়াও নাকি রাজ! বিচরণ করে 1” রাজা লোকজনের 
এইসব কথা শুনিয়া। মঙ্গলাদি দিবসে দেবদত্ের জন্য যেই পাঁচশত পাতিল 
ভাত দেওয়া হইত, তাহ! বন্ধ করিয়া দ্রিলেন | পুনরার তিনি আর 

ষ্কাহার সেবার্থ আসিলেন নাঁ। ভিক্ষার জন্ত ৮৮ হইলেও নগরবাসীর! 

তাহাকেনতিক্ষ। দিলেন না । 

৷ দেরদত্রের লাভ দৎকার পরিহীন হইল । অগত্যা. কুক 

ভাবের দ্বার [বক-ধাম্মিকের স্ভায় ] জীবিকা নির্বাহ, করিবার মানসে 
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সত্থারং উপসংকমিত্বা পঞ্চবর্থুনি যাচিত্বাঁ ভগবতা-_“অলং দেবদত্ত, 

যো" ইচ্ছতি সো আরঞ্রকে! হোতৃপতি পটিব্ধিত্। । “কআবুসো 
বচনং সোভনং, কিং তথাগতত্জা উদ্দাছু মম বাতি ? অহ্হং 

হি উন্ধটঠবদেন এবং বদামি-_ “সাধু ভত্তে, ভিব্ধু যাবজীবং 
আরঞ্ক1 অজ পিশুপাতিকা, পংস্থুকুলিকা, রুব্ধমূলিকা, মচছ- 

মংসং নখাদেয়,ন্তি” যো ছুঝ্ধা মুঞ্চিতুকামো সে ময়া সদ্ধিং 

আগচ্ছত.”তি বত পক্কামি । তগ্তা বচনং স্ুত্বা একচ্চে নবক- 

পৰ্বজিতা মন্দবুদ্ধিনো--“কল্যাণং দেবদন্তো আহ» এতেন সব্ধিং 

বিচরিঞজামা”তি তেন সদ্ধিং একতো। অহেন্তুং | 

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়! পঞ্চ বিষয় যাজ্ঞা করিলেন । ভগৰান 

কহিলেন-_- *দেবদত্ত, নিশ্রয়োজন, বে ইচ্ছ। করে সে 'অরণ্যবাসী হউক ।” 

এই বলিয়া প্রতিক্ষেপ করিলেন । তখন দেবদত্ত ভিক্ষুগণকে দগ্বোধন 

করিয়া কহিলেন__-“আবুস, কাহার কথ! মনোজ্ঞ, কি তথাগতের, না আমার ? 

আমি উৎকৃষ্ট বশে এরূপ বলিতেছি-- ভাল ভভ্তে, (১) তিক্ষুগণ যাবজ্জীবন 

অরণ্যে বাস করিবেন » (২) ভিক্ষা করিয়া খাইবেন ; (৩) পাংস্তকুল বা ধূল৷ 

মাটিতে যেই কাপড় কুড়াইয়া পাইবেন কেবল তাহাই পরিধান করিবেন 3 

(৪) বুক্ষমূলে বাস করিবেন ; (৫) কখনও মাঁছ-মাংস খাইবেন না | যে 
দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার সঙ্গে আপ & এই বলিয়। 

তিনি প্রস্থান করিলেন । দেবদত্তের কথ! শুনিয়! নৃতন প্রব্রজ্যা লব্ধ কোন 

কোন মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন ভিক্ষুরা এইন্ধপ চিন্তা করিলেন-_ “দেবদত্ব *ভালইত 

বলিতেছেন আমরা ইনির সহিত বিচর্প করিব |” এই বলিয়া তাহার 

সহিত মিলিত হইলেন । | 

--35 
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ইতি সো পঞ্চসতেছি ভিব্ধহি লন্ষিং তেহি গঞফ্চহি 

ব্যুহি ল্খগ্লসঙ্গং জনং সগ্রঠাপেন্তো কুলেম্থ বিএ্াপেস্বা বিগ্গা- 

পেস্বা ভুপ্তস্তো সঙ্জতেদায় পরন্ষমি | সে! ভগবতা--সচ্চং কির 

স্বং দেবদত্ত, সওবভেদায় পরক্ষমসি চকভেদায়া”তি পুটেঠা “সচ্চংগতি 
বন্ধা “গরুূকো। খো দেবদত্ব, সঙ্ঘভেদোশতি আদীহ ওবদিতোপি 

সথ, বচনং অনাদিয়িত্থা পদ্ষস্তো। আয়্মন্তং আনন্দং রাজগন্কে পিপায় 
চরস্তং দিম্বা-_-“তাজ্জতগ্গো জানাহং আবুসো আনন্দ ভগ্রঞঃরেধ 

তগবতা অগ্রত্র ভিঝ্ব,সঙ্ঘেন উপোরণং করিজামি সঞ্ঘঘকম্মং করি- 

জামীগতি আহ । . 

১৯ । থেরো তমণ্থং তগবস্তং টির । 1 তং বিদিত্বা 
সা উপ্নন্প ধণ্মসংবেগো হত্বা “দেবো সদেবকতা লোকল্স অনণ- 

১৮ । এইবূপে দেব্দত্তের পাঁচশত তিক্ষু ভুটিয়া গেল। তিনি সেষ্ট 

পাচশত ভিক্ষুর সহিত সেই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন লোক 

গুলাকে বুঝাইয়া! তাহাদ্দের হইতে যজ্ঞ করিয়! করিয়া! খাইতে লাগিলেন। 

সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংঘ-ভেদের জন্যও পরাক্রম করিলেন । ভগবান 

কিজ্ঞানা করিলেন_- “সত্য নাকি দেরদত্ব, তুমি সংঘভেদ, চক্রতেদের 
জন্য পরাক্রম করিতেভ ?* জ্েবদত্ত উত্তর দিলেন-_ “হা; সত্য 1” ভগবান 

কহিলেন-- “দেবদন্ত১ সংঘত্েদ গুরুতর কাজ |” ইত্যাদিরপে উপদেশ 

দিলেও ভগবান্ধের বাকা অগ্রাহথ করিয়া চলিয়া গেলেন । যাইবার সময় 
ঝাঁজগৃহে আইধুম্মন আনন্দকে পিগাচরণে দেখিতে পাইয়া কহিলেন-_“আবুস 

মানন্দ+ অস্ হইতে জানিয়া রাখ ভগবান ও ভিক্ষুদংঘকে বাদ দিয়া উপো- 

সথ কন্সিব ও সংঘকর্্ম করিব |» | 

১৯ । স্থবির সেই কথ। ভগরানকে জানাইলেন। তাহ! জ্ঞাত হহইয়। 

ভগবানের ধন্ম সংবেগ উৎপন্ন হইল। “দেব্দত দেব-মন্ুষ্ালোকের এই অনর্থ 
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নিজিতং অনতনে। অবীচিমিহ পচ্চনক কম্মং করোভীগতি পরিবিদ্কেদা-- 

“ম্থকরানি অসাধূনি অন্তনো অহিতানি চ. 
ষং চে হিতঞ্চ সাধুধ্চ তং বে পরমদুক্করং”তি । 

ইমং গাথং বত্বা পুন ইমং উদ্ানং উদ্দানেসি ৫ 

“ম্থুকরং সাধুন। সাধু সাধু পাপেন দুক্করং, 

পাপং পাপেন স্থুকরং পাপমরিয়েছি ছুক্ধরং”ভি ! 

২০ | অথ খো দেবদত্তো উপোসথদিবসে অন্তনো 
পরিসাফ সদ্ধিং একমন্তং নিসীদিতা- “্ষভিমানি পঞ্চবথ.নি 

টি 

করার দরুণ নিজকে অবীচিতে পক্ষ করার কারণ করিতেছে ।” এই চিন্ত' 

করিয়া ভগবান সংবেগ চিত্তে এই উদ্ধান গাথা ভাষণ করিলেন £_- 

“আপন অহিত অনত যাগ! 

করম কব্রিতে স্থকর তাহ ) 

মঙ্গল কুশল করম যাহা 

সাধিতে পরম ছুক্ষর তাহ।।” 

এই গাথ! কহিয়া পুনরায় এই উদ্[ন গাথ। ভাষণ করিলেন +-- 

“সাধুজজনে গাধুকাঞ্ধ করিতে সকর, 

পাঁপীজনে সাধুকাঙ্গ করিতে দুসর 7) * 
পাপীঞ্জনে পাপকাজ করিতে স্বকর, 

আরধ্যগণে -পাপফাজ করিতে ছুফর | 
না ঞ্ 

অতঃপর দেবদত্ত উপোনথ দিসে আপন পরিবদের সহিত কোনও 

এক স্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন-__ প্যাহার এই. পাঁচটি বিষয় 

৪ | 
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খমন্তি সো'সলাকং গণহতৃশতি বত্বা পঞ্চসতেহি বজ্জিপুত্বকেহি নবকেছি 
অগ্নকতপ্রঃহি সলাকায় গহিতায় স্জং ভিন্দিতা তে ভিব্ধ, আদায় 

গয়াসীসং অগমাসি । তঙ্জ তখ গতভাবং সুত্বা সথা তেসং ভিব্ধ্নং 
আনয়ন্খায় দ্বে অগ্গদাবকে পেসেসি | তে তখ গন 

আদেসন। পাটিহারিয়ানুসাসনিয়া চ ইদ্ধি পাটিহ্থারিয়ামুসাসনিয়া 
চ অনুসাসস্তা তে অমতং পায়েত্বা আদায় আকাসেনাগমিংস্থ | 

২১। কোকালিকো পি খো-_“উট্ঠেহি আবুসো দেবদত্ত, নীতা! 

তে ভিব্ধ, সারিপুতুমোগাল্লানেহি, ননু ত্বং নয়া বুস্তে! মা আবুসো, | 

সারিপুন্তমোগ্চাললানে বিঙ্লাসী'তি ৷ পাপিচ্ছা সারিপুস্তমোগাল্লান! 
পাপিকানং ইচ্ছানং বলং গতা”তি বন্ধা জন্ন,কেন হদয়দক্ধে পহরি | 

মনোনীত হয় সে শলাকা [টিকেট ] গ্রহণ কর।” নূতন প্রত্রঞ্জিত অল্পবুদ্ধি 

সম্পন্ন পাঁচশত বর্জিপুত্র শলাক! গ্রহণ করিলেন।. দেবদত্ত সেই ভিক্ষু- 

গণকে লইর! সংঘভেদ করিয়া গয়াশিরে আগমন করিলেন। তিনি তথাত্র 

গিয়াছেন শুণিয়৷ সেই ভিক্ষুগণকে আনিবার ভন্ত ভগবান অগ্রশ্রাবকঘ্বয়কে 

পাঠাইয়া দিলেন । তীহারা তথায় যাইর। প্রাতিহার্যয বৃক্ত দেশন। অনুশাসন 

দ্বারা ও খব্ধি প্রাতিহাধ্য অনুশাসন দ্বারা অনুশাসন করতঃ তিক্ষগণকে 
অ্্ত্বপদ প্রাপ্তি করাইলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আকাশ মার্গে 

আগমন করিলেন। 

২১। তখন কোকালিক * যাইয়া দেবদন্তকে সংবাদ দিল__ “আবু 
দেবদত্ব, শখ্য! ত্যাগ কর, শারিপুত্র-মৌদগলায়ন তোমার ভিক্ষগণকে লইয়া 
যাইতেছে £$ আমি নাকি তোমাকে বলিয়াছিলাম-_ 'আবুস, শারিপুত্র-মৌদগ- 
ল্যায়নকে বিশ্বাস করিও না; তাহারা পাপ ইচ্ছা পরারণ, পাপ ইচ্ছার 

বশীভূত |? এই বলিয়া সে জান্থুরদ্বারা দেবদন্তের স্বদয়ে প্রহার করিল । 

* গেবদতের অগরআাবক । 
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তল *তখেব উপহং লোহিতং মুখতো উগ্াঞ্ছি। অয়ম্মস্তং পন 

সারিপুত্তং ভিব্ধসওবপরিবৃতং আকাসেনাগচ্ছন্তং দিশ্বা ভিব্ধ, 
আহংস্থ-_ প্তন্তে, আয়ম্মা সারিপুন্তো গমনকালে অন্তদুতিয়ো 

গভো, ইদানি মহাপরিবারেো। আগস্ছন্তো সোভতীগতি। 

. সা *ন ভিব্ধবে, ইদানেব, তিরচ্ছানয়োনিয়ং নিববত্ত- 
কালেপি মম পুন্ডো মম সম্তিকং আগস্ছন্তো সোভতি যেবা”তি 

বস্কা-_ ঃ 

“হোতি মীলবতং অখো পটিসম্থারবুষ্খিনং, 
১ লব্ধণং পজ আয়ন্তং এঞাতিসগুৰ পুরক্ধতং ; 

অথ পজসিমং কালং সুবিহীনং ব ঞাতিহী”তি | 

(সখানেই দেবদতের মুখ দিয়া গরম রক্ত বমি হইল | ভিক্ষুলংঘ পরিবুত 
হইরা আঘুক্সান্ শারিপুত্রকে আকাশ মার্গে আমিতে দেখিয়া তিক্ষুগণ 

ভগবানকে কভিলেন-- “তস্তে, আযুক্মান শারিপুত্র যাইবার সময় সঙ্গে 

করিয়া! একজন মাত্র নিয়াছিলেন, কিন্তু এখন বহুজন পরিবৃত হইয়া! আসি- 
ৰার কালীন শোভা পাইতেছে 1” | 

তগবান কহিলেন-- পভিক্ষুগণ, কেবল এখন নয়, পশুকুলে উৎপন্ন 

হইয়াও আমার পুত্র আমার নিকট আসিবার কালীন শো! পাইয়াছিল।” 
এই বলিয়া লক্ষণমূগ জাতক বর্ণনার পর এই গাথাটি কহিলেন :-- 

"সদাচারী সদ্দালাপী উপদেষ্টা জন, 

ইহ-পর লোকে হয় কল্যাণ তাজন । 

লক্ষণ ফিরিছে, হের, জ্ঞাতিগণ সাথে, 
হয়নি বিনষ্ট কেহ পথে যাতাবাতে । রর 

কিন্তু কালমূগে লবে কর দ্বরশল, 

আসিতেছে পরিহীন হয়ে জ্ঞাতিগণ 1” 
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২২। পুন ভিব্ধহি-- "তস্তে, দেবদতে। কির. ঘ্থে অগ্াসাবকে 

উত্তোস্থ পেন নিসীদাপেকা “ব,দ্ধলীলহায়, ধদ্মং নারি ন্কি 

তুমহাকং অনুকিরিয়ং করী”তি বুত্তে_- . 

“নি ভিব্ধবে, ইদানেব, পুবেধপেস মম অন্থুকিরিয়ং কাত্ং 

বায়মি, ন পন সন্্বী”তি বত্বা__ 

| “অপি বীরক পজেসি সকুনং মগ্রীভাণকং, 

মধুরগীবসংকাসং পতিং মযস্ং সবিটঠকং ।” 

“উদ্ক খল চরত পব্ধিনে। নিচ্চং আমক মচ্ছ ভোজিনে 

তজানুকরং সবিটঠকো৷ সেবালে পল্গুস্িতো মতো”তি 

২২ | পুনরায় ভিস্কুগণ কহিলেন__*শুস্তে, দেবদত্ত 'বুদ্ধলীলায় বন্দ- 
দেখনা করিব; এই মনে করিয়া অগ্রশ্াবকদ্ধয়কে তাহার উভয় পারে 

বসাইয়া আপনার অন্থুকরণ করিয়াছিল |” তিক্ষুরা এইপ্ূপ বলিলে ভগবান 

বলিলেন £--. ' 
পতিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও সে আমার আন্করণ কর- 

বার চেষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু পারে নাই |” এই বলিয়। সেই পুরাতন 
কাহিনী বীরক জাতক কহিলেন এবং অবসানে এট গাথ চইটি কহিলেন ₹-_ 

“মধুর ভাষী ময়ূর-গ্রীব পতি মম সবিষ্ঠক, * 
পেখেছ যদি বলগে। মোরে, কোথ! তিনি ঠে বীরক 1» 

বীরক কহিল £-- “জলে স্থলে বিচরে পাখী, 
সর্বদা কীাচ। মতন ভোগ্ী। 

সবিষ্টক অনুকরণ করি! তাহার মতন, 

শৈবালে জড়িয়া! তার ঘটির মরণ” 

ক্র 



ধ্গো। ] দেবদণডষ্টা ব্,--১২ ২৭৯ 
াদিনা জাঁতকং কথেত্া অপরাপরেস্থুপি দিবসেন্স তথারূপি- 

মেব ক আরত্ত ১ | 

“াচরি বতায়ং বিতুদং বনানি 

: কটঠঙ্গরুত্থেন্থ অসারকেনু, 

আথাসদ1 খদ্িরং জাতসারং 

বখত্রিদা গরুলে! উদ্ধমঙ্গংতি | 

“লসী চতে নিপ্ষলিতা মথকো চ বিদালিতো, 
সববা তে কান্ুকা ভগ্জা। অভ্ভ খে. ত্বং বিরোচসী”তি চ। 

এবমাদীনি জাতকানি কথেসি | 

২৩ । পুন অকতঞ্রঃ দেবদন্তোতি কথং আরত্ত ৫. 

এই জাতক কিয়া পরে পরে অন্তান্ত দিধসেও নেইরূপ কণা 

প্রসঙ্গেই কন্দগলক জাতক ও বিরোচন জাতক বর্ণনা করিয়া এই গাথা 

কভিলেন হ-৮ 

অসার কাঁষ্টের বনে করি বিচরণ, 

চঞ্চুদিয়। করিয়াছে তাহ। বিধারণ; 

| কিন্তু ষবে সারবান খদ্দিরে ঘা দিল, 

গরুড়ের ভুণড-শির বিচুর্ণ হইল |”, 
গ 

“মস্তক তব বিদলিত, মস্তি হল বিগলিত, 

সকল অস্থি চুর্ণী্কত, আঙ্গ হলেরে বিরোচিত.1” 

২৩ | পুনরায় দেবদত্তের অরুতজ্ঞতা সন্থদ্ধে জবশকুন জাতকটি কহিয়! 

এই গ্াখান্বয় ভাষণ করিলেন ৫-- 



রি ধ্রপদট্ঠকথা .... [১--খমক 
“অকরমহুস তে কিচ্চং বং ৰলং অহবমহসে, 
মিগরাজ নমোত্যণ্খ, অপি কিঞ্ি লভামসে 1”. 

“মম লোহিত ভব্ঘজ নিচ্চং লুদ্দানি কুৰ্বতৌ, 
 দন্তস্তরগতো সন্তো তং বছং ষমিহ জীবসী”তি। 

আদীনি জাতকানি কথেসি | পুন বধায় পরিসক্কনং পনঙ্গ 

“ঞাতমেতং কুরুঙ্গজ য়ং ত্বং সেপণি সেয়াসি, 
তপ্র্ং সেপনিং গচ্ছামি ন মে তে রুচ্চতে ফলংশতি । 

৫ 

আদীনি জাতকানি কথেসি। | 

“নমস্কার মুগরাজখ যথাশক্তি তবকাজ 

করেছি, হয় কি স্মরণ ? 

গ্রাভিদান কিছুতার ভাগ্যে আছে কি আমার 

জানিতে উৎসুক বড় মল | 

মুগরাজজ কহিল £-- পনিত্য করি পণ্ডবধ রক্রপান তরে, 

প্রৰেশিয়া তুই মম দন্তের ভিতরে) 

তবুও তুষ্ট যে ওহে, আছিস্ বাচিয়া, 

এই বহু প্রতিদান, গ্ভাথুরে ভাবির] |+ 

পুনরায় বধের উপক্রম করার বা প্রনজে কুরঙগমুগ জাতক কতিয! 
এই গাথাটি ৰলিলেন £-- 

“গুড়ে সপ্তপর্ণী, আজি কেলিতেছ ফল যাহা, 
 কুরঙ্গ মুগের কাছে অবিদিত নছে তা) 

সেই হেতু ,চলিলাম অন্ত সপ্তপর্নী তলে, 

কিছু মাত্র কচি মম নাহি তব এই ফলে.।” 

গা 
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*২৪ 1 এবং রাজগহে বিহরস্তো পুন উভতো পরিহীনে 

দেবদত্তো। লাভসকারতো চ সামগ্রঃতো চাতি কথান্থ পবর্তমানাস-- 

পন ভিন্ববে, ইদানেব পুবেবপেস পরিহীনে! যেবা”তি বন্থা-_ 

«“অব্ধি ভিন্না, পটো। নটেঠ। সীগেহে চ ভগুনং, 

উত্ততো পছ্ুটঠকন্মন্তে! উদকমিহ খলমিহ চা”তি। 

আদীনি জাতকানি কথেসি। এবং রাজগহে বিহরস্তো 

দেবদতং আনন বুনি জাতকানি কথেতা রাজগহতো দাবখিং 
গাস্তা ,জেতবনবিহারে বাসং কঞ্সেসি | 

২৪ | এইব্ূপে ভগবান রাজগৃছে অবস্থান কালীন দেবদত্তের লাত- 

সংকার ও শ্রামণাধন্ম এই উভক্বের পরিহীন হওয়াতে সেই কথা লইয়। 

ভিক্ষদের মধ্য আলোচনা হইতে লাগিল । তখন ভগবান কহিলেন.-- 

“ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে পুব্বেও তাহার এইরূপ পরিহীন হইয়াছিল |” 

এই বলিয়া সেই পূর্ব কাহিনী উভতোভ্রষ্ট জাতক কহিলেন । জাতক 

বলার পর এই গাথাটি কহিলেন £-- | 

“পতির গেল চক্ষুধুগল, বশ্বচুরী আর, 

সখার ঘরে বিবাদ করি পত্রী খায় মার; 

বড়ণী জ্রীবী প্রত মনে অগ্তানযর আচারী: ্ 

জলে স্থলে ছুই দিকেতে বিপন্ডভি হল ভারি । 

ভগবান রাজগৃহে অবপ্থান কালীন দেবদত্ত সগ্ন্দে এইরূপু অনেক- 

গুলি জাতক কহিয়া রাজগৃহ হইতে ,শ্রাবস্তীতে গেলেন । তথায় তিনি 
জেতবন বিহারে বাস করিতে লাগিলেন । 

৮36 
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২৫। দেবদত্বোপি খো৷ নবমাসে গিলানো, পচ্ছিনে কালে 

সখারং দঃ ,কামো হুস্বা অভ্তনো সাবকে আহ-- “মহং ্খ্ 
দটঠকামো, তং মে দজ্েথাস্তি বুত্তে-_ 

“ত্বং, সমথকালে সারা সদ্ধিং বেরী হ্স্বা অচরি, ন ময়ং 

তং তখ নেঙ্গাম্াপতি তি বুত্তে-- 

মা মং নাসেখ, ময়া সথরি আঘাতো কতো সখ, পন 

ময়ি কেসঙ্গমত্তোপি আঘাতো৷ নথি । সো হি ভগবা-_ 

'“বধকে দেবদত্তমিহ চোরে অঙ্গুলি মালকে, 

ধনপালে রাছ্ছলে চেব সব্বখ সম মানসোপ্তি 1 

২৫। দেবদন্বও লাকি নয়মাস যাবৎ পীড়িত অবস্থায় থাকিয়া অস্তিম 

কালে ভগবানকে তাহার দেখিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল | তিনি তার 

আবকগণকে কহ্চিলেন-_ “আমি ভগবানকে দেখিতে ইচ্ছা করি) তাহাকে 

আমায় দেখাও | 

তাহার কথ শুনিয়া শ্রাবকেরা কহিল-- “তোমার যখন শক্তি ছিল, 

তখন ভগবানের সহিত শক্রতা আচরণ করিয়া ; আমর। তোমাকে তগায় 

নিৰ না|” 

“আমাকে নাশ করিও না আমি ভগবানের প্রতি শক্রতা গ্লোনণ 

করিলেও, ভগবান কিন্তু আমার প্রতি কেশ গ্রমাত্রও শক্রুতা পোষণ করেন 

নাই | সেই তগবানই একসময় বলিয়াছিলেন :- 

“বধক দেবদত্ত যেমন, 

চোর অঙ্গুলীমাল! তেমন 
ধনপাল, 'রাহুলও আর, 

সর্ধত্র সম চিত্ত আমার |” 
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, দদ্দল্লেখ মে তং ভগবস্তং”তি খুন্প,নং য়াচি। 

২৬ অথং নংতে মঞ্চকেনাদায় নিব্ধনিংস | তল্। আগ- 
মনং সুতা ভিন্ধু সু. আরোচেম্ং__ “ভন্তে, দেবদণে। কির 
ত্মহাকং দঙ্নথায় আগচ্ছতী”তি | | 

«ন ভিব্ববে, সো তেনসুভাবেন মং পঙজিতং লতিঙ্গতী”তি | 

ভিন্ধ্ কির পঞ্চননং বথ.নং আয়াচিতকালতো৷ পটচঠায় পুন 
বদ্ধে দটঠ,ং ন লতন্তি, অয়ং ধন্মতা | ২ 

কঠান চ অহ্থকটঠানং চ আগতো ভন্তে”তি | 

ং ইচ্ছতি তং করোতু » ন নে মং ভিন্ধবে, পঙ্গিতুং 

লভিঙ্গত সী | 

“ভন্তে, ইতো ম্বোজনমন্তং আগতো, অডঃয়োজনং, 

"আমায় সেই তগবানকে দেখাও 1” এই বলিয়া তিনি পুনঃপুন 

বাদ্রা করিতে লাগিলেন । | ্ 

২৬ | অতঃপর তাহারা তাহাকে মঞ্চকের উর লইয়া ব বাহির হইল | 

দেবদত্ত আসিতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিক্ষুগণ তগৰানকে কহিযের 

প্ভন্তে, দেবদত্ত নী-কি আপনাকে দেখিবার জন্য আসিতেছে 1৮ 

“ভিক্ষগণ, তাঙ্কার এজ্সীবনে মামাকে দেখিতে পাইবে না” 

" তিক্ষরা পাঁচটি বিষয় যাজ্ঞা করা অবধি পুন: আর বুদ্ধের দর্শন 

পায় না) এইটা বশ্তঃ নিয়ম । শ্ 
“ভস্তে। সে অমুক অমুক স্থানে আসিয়াছে |” 

*তিক্ষুগণ, ওর যাহ! ইচ্ছা তাহা করুক; সে কিন্ধ আমার দর্শন 

লাত পাইবে না।”? |] | 

“তস্তে। সে জেতবন হইতে এক যোঁজন ব্যবধানে মাসিয়াছে। অদ্ধি যোক্ষন, 
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গাবুতং, জেতবন পোক্দরণী দীপ আগতো”ততি । 

“সচে অস্তো জেতবনংপি পবিন্নতি নেব মং পঞ্জিতুং 

লভিতী”তি 

২৭। দেবদত্তং গঙ্বেস্বা আগতা! জেতবনপোন্ধরণীতীরে 
মঞ্চং ওতারেদ্া পোব্ধরণিং নহায়িতু ওতরিং স্ব। দেবদত্োপি 

খো মঞ্চতে। ঠায় উভো পাদে ভূমিয়ং ঠপেত্বা নিসীদি। পাদ! 

পঠবিং পবিসিংস্থ । সো অনুদ্ধমেন যাব গোপ্ককাঃ যাব জন্ন,কা, 

যাব কটিতো, যাব থনতো। যাব গীবতো পবিসিদ্বা হনুকটুঠিকজ 

ভূমিয়ং প পতিট্ঠ্িত কালে : ্ 
$ 

এক গব্যুতি *, জেতবন পুষ্করিণীর সমীপে আদিয়াছে 1১ 

যদিও বা সে জেতবন অগ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তথাপি সে আমার 

দর্শন লাত পাইবে না|” 

২৭ | দেবদত্তকে লইয়া যাহারা আসিয়া, তাহারা জেতবন পুফরিণীর 

তীরে মঞ্চ নামাইয়া রাখিয়া প্রান করিবার জন্ত পুঙ্করিণীতে অবতরণ 

করিল । দেবদন্তও নাকি মঞ্চ হইতে উঠিয়া পাদন্য় ভূমিতে রাখিয়া 

বদিলেন | তখন তাহার পাদদর পৃথিবীতে প্রবেশ করিল | অনুক্রমে 

তাহার পায়ের গোড়ালি, জানু, কটি, স্তন ও গ্রীবা পর্যান্ত প্রবেশ করি 

যখন হন্গকাস্থি ভূমিতে সংলগ্ন হইল তখন এ গাথাটি বলিয়। বুদ্ধের 

শরণাপয় হইলেন 
০. 

উজ শব পি সা» রা জন" ই ও এ স্পা 

গা 

ড. ভিন মাইল। 
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দইমেহি অট্টাহি তমঙ্গপুঙ্গলং 

| দেবাতিদেবং নরদণ্ম সারথিং, 

সমস্তা্ঞং ং সতপুপ্রচলব্ণং ্ 

পাণেহি ৰ দ্ধং সরণং গতোশ্ী সতি ূ 

ঈমং গাথমাহ | 

. ২৮1 উদং কির ঠানং দিন্বা তথাগতো দেবদস্তং পববাজেসি। 
,সচেহি সো ন পৰবক্তিজ গিহী হুত্বা কম্মঞ্চ ভারিয়ং অকরিজঃ 
আয়তিভবন্গা চ পচ্চয়ং কাতুং ন সব্কব্িগ। পব্বজিত্বা পন কিঞ্চাপি 
কণ্রং ভারিয়ং করিগতি, আয়তিভবন্তা পচ্চয়ং কাড়ং সব্থিজ- 
তীতি । তেন তং সথা পৰ্বাজেসি । সোহি ইতো। সতসহজ- 
কপ্পমথকে  অট্হিরো . নাম পচ্চেক বুদ্ধ ভবিজতি । 

সো. পঠবিং পবিসিত্বা অবাঁচিমিহ নিব্বন্তি। নিচ্চলে বুদ্ধে 

*দেবাতিদেব, সমন্তচ্ষু নরদম্য সারথি, 

এই কঙ্কালে পদে তব করিতেছি প্রণতি; 

অগ্রপুদ্গল ওহে বদ্ধ শত পুণ্য লক্ষণ, 

জীবন ব্যাপী শরণে তব করিতেছি গমন |” 

২৮ | এই কারণ দেখিয়। তথাগত দেবদত্তকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন । 
যদি সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিত, তবে সে গৃহী হইয়াও গুরুতর কর্ধ 
করিত, আর তবিঘ্ুৎ জন্মেরও উদ্ধারের কোন কারণ করিতে পারিত না। 

কিন্তু গ্রত্রজ্য গ্রহণ করিয়া গুরুকর্থ করিলেও তবিধ্যৎ জন্মে উদ্ধারের 

কারণ করিতে পারিবে । তাই ভগবান তাহাকে প্রব্রজ্যা দিয়াছিলেন । 
তিনি এই হইতে লক্ষকল্প পরে “অট্ঠিস্দ্র' নামক “পচ্চেক+ বুদ্ধ হইবেন । 

তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করিগা অবীচি নরকে উৎপন্ন হইলেন নিশ্ল বুদ্ধের প্রতি 
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অপরদ্ধভাবেন পন নিচ্চলো ন্ত্বা চ্চতৃতি ষোজনসতিকে অস্তো 

অবীচিমিহ যোজন সতুব্বেধমেবজ সরীরং নিবততি । সীসং ষাব কণ্ন- 
সব্ঘলিতো উপরি অয়কপালং পাবিসি, পাদা যাব গোপ্ষকা। 

হেটঠা অয়পঠবিয়ং পৰিটঠা । মহাতালব্ধন্ধ পরিনাণং অয়সূলং 
পচ্ছিমভিত্তিতো। নিব্থমিত্বা পিট্ঠিমঞ্ধাং ভিন্দিত্বা উরেন নিষ্থমিত্া 

পুরথিমং ভিত্তিং পাবিদি । অপরং দক্ষিণ ভিত্িতো নিব্থমিস্া 

দক্ষিণপজ্ং ভিন্দিত্বা উত্তরপঞ্জেন নিষ্ধমিত্া উত্তর ভিন্তিং পাবিসি। 

অপরং উপরি কপল্লতো নিব্ধমিত্বা নখকং ভিন্দিত্বা অধোভাগেন * 
নিব্ধমিত্বা অয়পঠবিং পাবিসি । এবং সো তখ নিচ্চলো ভ্ুত্বা 
পচ্চতি | | ও 

২৯ । ভিব্ধু-__ “এত্তকং ঠানং আগস্তা দেবদত্তো সথ্ারং 

দটঠং অলভিহাব পঠবিং পবিটেঠা”্তি কখং সমুটঠাপেন্থুং । 

অপরাধ করার দরুণ নিশ্চল তাবে পরিপক হইবার ক্রগ্ম শত ধোক্তন 
উচ্চতা সম্পরন বীচি অত্যান্তরে তাহার শত যোজন উচ্চ শরীর উৎপর 

হইল | তাহার মন্তক কর্ণের উপরিভাগ পর্যন্ত উপরের লৌহপাঁটে 
প্রবেশ করিল, পায়ের গুল্ফ পধ্যস্ত নীচের লৌহুপাটে প্রবেশ করিল, 
মহাতাল বৃক্ষ. প্রমাণ লৌহশুল পশ্িম ভিত্তি হইতে বাহির হহয়া পুষ্ের 

মধ্যদেশ তেদ করিয়া! বক্ষঃস্থল দিয়া বাহির হওতঃ পূর্বদিকের ভিস্ভিতে 

প্রবেশ করিল । ম্মন্ত একটি দক্ষিণ ভিত্তি হইতে বাহির হুইয়৷ তাহার 

দক্ষিণ পার্শ্ব তেদ: করির়। উত্তর পার্থখে বাহির হওতঃ উত্তর ভিত্তিতে 

প্রবেশ করিল'। অন্ত একটি উপরের লৌহ্পাট হইতে বাহির হইয়া মস্তক 
ভে করিরা অধংভাগে, বাহির হওতঃ লৌহ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। 

রে তথায় নিশ্চল হইয়। পরিপর হইতে লাগিলেন । 

| স্তিক্ষগণ কথা উত্থাপন করিলেন-_ “দেবদত্ত এতদুর আসিয়া 
সি দর্শন লাভ ন। পাইয়াই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল |” 
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| সথা-_ “ন ভিব্ধবে) দেবদতেো। ইদানেব ময়ি অপরহ্থিত্ব 

পঠবিং পাবিসি, পুব্বেপি পবিটেঠ৷ যেবা”তি বন্ধা হখিরাজ কালে, 
মগ্চামূলহং পুরিসং সমআসেন্বা অন্তনো পিট্ঠিং আরোপেত্বা খেমস্তং 
পাপিতেন তেন পুন তিক্ত ২ আগন্তা অগগটঠানে, মন্থিমটঠানে, 

মূুলেতি এবং দন্তে চিন্দিত্বা ততিয়বারে মহাপুরিসঙ্গ চন্ধ পথং 

অতিক্ষমস্তল পঠবিং পবিটঠভাবং দীপেতৃং_ ট 

“অকতগ্রচা পোসগ্ নিচ্চং বিবরদর্জিনো, 

৯ সব্বং চে পঠবিং দভ্ভা নেব নং অভিরাধয়েশতি | 

৩০ | ইমং জাতকং কথেত্বা পুনপি পুনপি তখেব কথায় 

সমুট্ঠিতায় খন্তিবাদীভূতে অন্তনি অপরক্থিত্বা কলাব,রাজভূতজ তজ 

ভগবান কহিলেন-_ “ভিক্ষুগণঃ দেবদত্ত যে কেবল এখন আমার 

প্রতি অপরাধ করিয়৷ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, পূর্বেও সে 
এইরূপ প্রবেশ করিয়াছে |” এই বলিয়া শীলব হস্তীরাজকালে পথভ্রষ্ট পুরুষকে 

আশ্বাস দিয়া নিজের পৃষ্ঠদেশে বসহিয়! নিরাশঙ্ক স্থানে পৌছাইয়া "দিল; 

সে পুনঃপুন তিনবার আসিয়া হস্তীরাজের দস্তের অগ্রভাগ, মধাম ভাগ 

ও মুলভাগ ছেদন করিয়াছিল । তৃতীয় বারে মহাপুরুষের চক্ষুপ্থ অতি- 
ক্রম কর! মাত্রই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । তাহা বর্ণনা করিবার অন্য 

এই গাথাটি কহিলেন £-- :. রঃ 

“অরুতজ্ঞ জন; সঙ্ধা করে ছিদ্র অন্বেষণ, 

দিলেও সবপূৃথী, তাঁর হয় ন! তৃপ্ত মন 1” ** 

৩৪ | এই. শীলব নাগরাজ জাতক কহিরা, . পরেও সেইরূপ কথ! 

পুনঃপুন উতাপিত হওয়াতে, ক্ষান্তিবাধী হওয়ার দরুণ কলবুরা্জ নিজে 
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পঠবিং পবিটঠভাবং দ্ীপেতুং খস্তিবাদীক্ঞাতকং, চুরধন্মপালভূতে 

অত্তনি অপরক্থিত মহাপতাপরাজভূত্ তজ পঠবিং পবিটঠভাবং 

দীপেতুং চুলধন্মপালজাতকঞ্চ কথেসি । 

৩১ । পঠবিং পৰিটেঠ পন দেবদত্তে মহাজনো হে 

ধঙ্জপটাক! কদলিয়ো৷ উঙ্জাপেক্কা পুণ্নঘটে ঠপেত্বা গলাতা বত নো! & 

তি মহস্তং ছনং অনুভোতি, তমথং ভগবতো আরোচেম্থং । 

ভগবা-_- «ন তিক্বে, ইদানেব দেবদত্তে মতে মহাজনো! তু্জতি,' 

পুব্বপি তৃজিষেবা”তি বস্বা সববজনজ অগ্নিয়ে, চণ্ডেঃ ফরুসে 
বারাণসিয়ং পিঙ্গলরাজে নাম মতে মহাজন তুটঠভাবৃং দীপেতুং_ 

অপরাধ করিরা তাহার পুথিবী প্রবেশ নম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য ক্ষান্তি 

বাদী জাতক কহিলেন | বৰোধিত্ব চুলধন্পাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে 

ঠাহার প্রতি মহ্থাপ্রতাপরাজা নিপ্দে . অপরাধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ 

করিয়াছিল ; সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া -চুলধন্মপাল জাতক 

কহিলেন । 

৩১। দেবদন্ত যখন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলেন, তখন মন্ুম্যেরা লম্বট 

হইয়। ধড্!-পতাকা উড়াইল, কদলীবৃক্ষ গাড়িয়া দিল, পৃর্ণঘট স্থাপন করিল । 

“আমাদের লাভ হ্ইয়াছে” এই বলিয়া মহাঁউৎসব করিতে লাগিল । 

ভিক্ষুরা এই কথা ভগবানকে কহিলেন । তগবান বলিলেন__ দডিক্ষুগণ, 

দেবদন্তের মৃত্যুতে লোকেরা এখন যে কেবল উৎসব করিতেছে তাহ 

নহে, পূর্যবেও উৎসব করিয়াছিল 1” এই বলিয়া নকলের অপ্রিয়, উদ্ধত, 

নিষ্ঠুর ঝ্মরাণসীরাজ পিঙ্গলের মৃত্যুতে জনগণের সন্ত্টিতাৰ বর্ণনা করিবার 

জন্য তগবান এই গাথা ছুইটি কৃহিলেন __ 

না মিজান 



বঙ্গো ] দেবদত্জ ব,--১২ ২৮৯ 

“সবেবা জনো হিংসিতো পিঙ্গলেন, 
তন্মিং মতে গচ্চয়া বেদিয়ন্তি ॥ 

 পিয়ো নু তে আমি অকণহনেত্ো। 

কম্মা নু ত্বং রোদসি দ্বারপাল ।” 

«“ন মে পিয়ো আসি অকণহনেত্তো, 
ভায়ামি পচ্চাগমনায় ততঃ 

" ইতো গতো হিংসেয়্য মচ্চরাজং, 
সো হিংসিতো৷ আনয়েয়্য পুন ইধাশতি। 

ইদং* পিঙ্গলজাতকং কথেনি | 

৩২ । ভিব্ধ্ সথারং পুচ্ছি-স্ব_ “ইদানি ভন্তে, দেবদন্ছো 

কুহিং নিব্বক্তোশতি । 

“পিঙ্গলের উৎপীড়িত দকল মানব, 

মরিলে সে, করে সবে আনন্দ উত্সব ঃ 

প্রিয় তব ছিল বুঝি পিঙ্গল নয়ন 

কেন তুমি দ্বারপাল ! করিছ ক্রন্দন ?” 

“ছিল না গে! প্রিয় মম পিঙ্গল নয়ন, 

তয় হয়ঃ পরে তার হয় আগমন; 

ধান হতে যেয়ে সে, মুত্যু রাজে ধি ছিংগেস, 
মৃত্যু রাজ উৎপীড়িত হয়ে সেইখানে, 

নিশ্চয় মানিয় দিবে পুনঃ এই স্থানে । 

এইরূপে ভগবান এই পিঙলজাতক কহিলেন । | 

৩২ । তিক্ষুরা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ প্তন্তে, এখন দেবদত্ত 
কোথায় উৎপর হইয়াছে ?” 

£--37 



 ধন্মপদটঠকথা [১--ষমক 

“অবীচি মহানিরয়ে ভিব্ববেগতি । 
“ভন্তে) 'ইধ তগন্তো বিচরিত্বা পুন গন তগ্লনটঠানে ষেব 

হ৭িথ 

নিব্বত্ো”্তি ? 
“আম ভিব্ধরবে, পব্বজিতা ব! হোম্ত গহটঠা বা পমাদ- 

বিহারিনো উভয়খ তগ্লস্তি যেবা”তি বত্বা ইমং গাথমাহ £--. 

“ইধ তপতি পেচ্চ ভগ্লতি 
পাপকারী উভয়খ তগ্নতি। 

পাপং মে কতস্তি তগ্পতি 

ভীয়ে! তগ্পতি ছুগ্গাতিং গতো?তি | ১৭ £ 

৩৩ । তথখ-- “ইধ তগপতীপ্তি-_ইধ কম্মতপ্লনেন দোমনজ্া- 

মত্ডেন তপ্পতি । ০8 

পুনঃও কি শর 

_“অবীচি মহানরকে ভিক্ষুগণ ! 
গভণ্তেঃ সে ইহলোকে অনুতপ্ত হইয়। বিচরণ করিয়াছে, 

অবার অন্ুতপ্রস্থানেই যাইয়া উৎপন্ন হইল ? 

“হা! তিক্ষুগণ। যাহার! গ্রমন্ত হইয়া বাস করে। তাহারা প্রত্রজিত 

| ক্র ।” এই হউক অথব! গৃহী হউক, উভয় স্থানেই তাহারা অনুতপ্ত হয় । 

বলিয়। এই গাথাটি কহিলেন 2 

| প্ইহলোকে পায় তাপ, তাপ গর লৌকে 

«পাপকারী পায় তাপ এউভয় লোকে; 

“করিয়াছি পাপ” কলে তাপ পায় মনে, 
ততোধিক পায় তাপ হর্গতি গমনে 1” ১৭ 

৩৩  তথায়--*ইহলোকে ভাপ পার” __ ইহলোকে পাপকর্ করিবার 

সময় দৌর্শনহের দ্বারা তাপ পার । 



বঙ্গো] দেবদত্তজ ব-১২ ২৯১ 

“পেচ্চা”তি--পরলোকে পন বিপাক তগ্পনেন অতি দ্ারণেন 

অপায়ছাব্ধেন তপ্পতি |. | 

“পাপকারী”তি-নানপ্নকারষ্া পাপজ কত্ত । 

“উভ্তয়খা”তি--ইমিনা বুক্ুপ্লকারেন ভপ্ননেন উভয় তপ্পতি 

নাম । | 

“পাপন্রেগতি-সো হি কম্ম ভপ্লনেন তগ্নস্তো পাপশ্মে কতন্তি 
তপ্পতি তং অগপ্পমন্তকং ভপ্লনং, বিপাকতপ্লনেন পন তগ্লন্তে! | | 

“ভীয়োযো তগ্নভি ুগ্গতিং গতো”তি-_অভি ফরুসেন তপ্পনেন 
অতিষিয় তপ্পতি। 

গাখাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেম্থং, দেসনা 

মহাজন সাখিক। জাতাতি । এ 

“তাপ পরলোকে”_- পরলোকে বিপাকতাপে, অতি দ্বারণ অপায় 

তঃথে তগ্ হয় । 

*পাপকারী”-- নান! প্রকার পাপ কর্মের কর্তা । | 

*উভয়লোকে”-- ইহ-পর-লোকে, উক্তপ্রকার তাপের দ্বার তপ্ত হয় । 

“করিয়াছি পাপ” ব'লে তাপ পায় মনে”_- সে “পাপ কর্ম করিয়াছি? 

বলিয়া পাপকর্ম্ের তাপে তপ্ত হয়। সে তাপ কিন্ত অত্র মাত্র । 

"ততোধিক পায় তাপ হুর্গতি গমনে”-_ হুর্গতি স্থানে গমন করিয়! 

অধিকতর নিদারুণ বিপাক-ছঃথখ ভোগ করে। 

গাথা অবসানে বহুলোক ক্রোতাপর হত্যার হুইয়াছিলেনঃ নেশন! 

জনগণের সার্থক হইয়াছিল । * 

আরজ 



স্তস্বনাতিল্তিন্জ। নব, & ৯৩০ 
“ইধ নন্দতীতি ইমং ধণ্যদেসনং চি জেতবনে বিহরস্থো 

নুমনাদেবিং আর্ত কখেসি । 
১.। সাবখিয়ং হি দেবসিকং অনাথপিপ্ডিক্ঞ গেহে দে ভিব্ধ 

সহন্ঞানি তুস্তি | তথা বিসাখায় মহাউপাসিকায় । সাবশিয়ং চ যো 

যে! দ্ানং দাতুকামে। হোতি সো সো তেসং উভিন্নং ওকাসং লভিত্বাব 

করোতি । কিং কারণ % তুমহাকং দানগ্লাং অনাথপিপ্ডিকো বা 
বিসাখা বা! আগতা”তি পুচ্ছিত্া “নাগতা”তি বুত্তে সতসহত্পং বিষ্ঠাজ্জেতা 

কতদানম্পি “কিং দ্ানং নামেতং”তি গরহন্তি । উভোপি তে 

ভিব্থ,সঙবন্জা রুচিং চ অনুচ্ছবিককিচ্চানি চ অতিবিয় জানস্তি । 

স্শ্বনাকে্কেন্দীন্ত্ শউস্পাখটাল £ ৯৩০ 
"ইছলোকে নন্দিত হয়” এই ধর্ম দেশন! ভগবান জেতবনে অবস্থান 

করিবার সমর -স্থমনাদেবীর কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন । 

১। শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্িকের গৃহে প্রতিদিন ছুই হাজার ভিক্ষু 

ভোজন করেন | সেইরূপ মহাউপাসিকা বিশাখার গৃহেও | শ্রাবস্তীতে 

নাকি যাহারা দান দিতে ইচ্ছা করেন, তীহ্ারা অনাথ পিগ্িক ও দিশাখা 
এই দ্রই জনেরু “অবকাশ  লইয়াই দানকার্ধা 'মারম্ত করেন । কেন নাঃ 

লে।কেরা জিজ্ঞাসা করেন -- “তোষাদের দ্ানকার্যো অনাথপিপ্ডিক অথব। 
বিশাখা আসিয়াছেন কিনা?” যর্দি আসেন নাই” বলিয়া বলেন, তাহা- 

হইলে গ্ুতসহত্র টাক ব্যয় করিয়া দান করিলেও “সেই আবার একট! 

কি দান !” বলিক্া উপহাস করেন । তাহার! উপাদক উপাসিক1 ছুইজনেই 
 ভিক্ষুসংখের. অভিরুচি ও অনুরূপ কাজ সম্বন্ধে খুব তাল জানেন। 

০২০ 



বঙ্গো ] হুমনাদেবিয়া বখ,--১৩ ১৯৩ 

তেশ্ব বিচারন্তেস্থ তিবধ্ চিন্তরূপং ভু্তীস্তি, তম্মা' সব্বে দানং দাতু- 

কাম] তে গহেত্বাব গচ্ছন্তি। ইতি তে অন্তনে! ঘরে ভিব্ধ 
পরিবিসিতুং ন লতন্তি | ততো! বিসাখা-_ “কো নু খো মম ঠানে 

ঠা ভিব্ধ,সঙ্ঘং পরিবিসিজ্গতী”তি উপধারেন্তি পৃত্তঙ্গ ধীতরং দিস্বা 

তং অন্তনো ঠানে ঠপেসি। সা তঙা নিবেসনে ভিব্ধ,সঞ্ং 

পরিবিসতি। অনাখপিন্ডিকোপি মহাম্ভদ্দং নাম জেটঠবীতরং 
ঠপেসি। সা, ভিক্ধূনং বেয়্যাবচ্চং করোন্তি, ধন্মং মুক্তি, 

সোতাপন্না হুত্বা পতিকুলং অগমাসি । ততো চুল্লস্থতন্দং ঠপেসি । 

সাপ, তথেব করোস্তিঃ সোতাপক্ল! হুত্বা পতিকুলং গতা ৷ 

২1 তথ হুমনাদেবিং নাম কণিটঠ ধীতরং ঠপেলি । 

তিক্ষুদের খাবার.সময় সেখানে যদি তাহার! বিচরণ করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুরা 

বথারুচি আহার করিতে পারেন । তাই সকলে দান দিবার ইচ্ছার 
তাহাদিগকে লইয়া যান । এই হেতু তাহারা নিজের ঘরে ভিক্ষুদের পরি- 
বেশন করিতে পারেন না | তাই বিশাখা চিন্তা করিলেন--- ণঝআমার স্থানে 

কে থাকিয়া ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিবে |” এই চিন্তা করতঃ তাহার, 

পুত্রের কন্ঠাকে উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করি- 

লেন । তিনি তাহার ঘরে ভিক্ষুসংঘকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন । 

অন্ধখপিপ্ডিকও তীহার মেয়ে মহান্ুতদ্রাকে তীহার কাছের ভার অর্পণ করিলেন। 

এই অবসরে মহাস্থভদ্রা ধর্মকথা শুনির শ্রোতাপত্তি ফু লাভ করিলেন। 

অনন্তর তিনি স্বামীর ঘরে চলিয়! আসিলেন । তৎপর তাহার কন্ত। ছোট 

সুভদ্রার উপর এই কানের তাঁর অর্পণ করিলেন । তিনিও সেইরূপ ভাৰে 
ন্্ষিদের পরিচধ্যা করিতে করিতে শোতাপন হই্য়] রনি ॥ চলিয়! 
গেলেন |. | * 

২। কতংপর তাঁহার ছোট মেয়ে টিনা কাজে নিযুক্ত করিলেন। 
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সা পন সকদাগামিফলং পত্বা কুমারিকাব হুত্বা তথারূপেন অফা- 
স্বকেন আতুরা আহারুপচ্ছেদং কতা পিতরং দটঠুকানা হৃত্বা 
পর্কোসাপেসি । সো একন্মিং দানগ্ে তজা সাসনং স্থৃত্বাব আগন্থা-- 

“কিং অন্ম স্ুমনে ?তি আহ । 

লাপি নং আহ-- “কিং তাত কশিটঠভাতিকা”তি ? 

*বিপ্ললপসি অন্মা”তি ? 

রি “ন বিপ্ললপামি 8০০০৮ | 

“ভায়সি অন্ম”তি ? 

“ন ভায়ামি কণিটঠভাতিকা”তি | ঁ 
 এক্তকং বত্বায়েব পন স! কালমকাপি । পো সে।তাপন্নোপি 

সমানে দার উপ্লন্নসোকং অধিবাসেতুং অসক্কোন্তো ধীতু 
সরীরকিচ্চং কারেত্বা রোদস্তো সণ সন্তিকং গন্ভা “কিং গহপতি, 

ইনি সব্দাগামী ফল লাত করিলেন । হইনি না-কি কুমারী অবস্থাতেই 
ছিলেন | এসময় তাহার রোগ হয়; রোগাবস্থায় আহারে অনিচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন । মৃতার আসন কাল বুঝিয়া পিতাকে দেখিবার ইচ্ছায় 

ডাকাইয়া পাঠাইলেন । তখন অনাথপিগ্ডিক ছিলেন এক নিমন্ত্রণ গৃহে | 
তিনি মেয়ের রোগনংবাদ শুনিয়াই চলির! মাসিলেন । আসিয়া মেয়েকে 
জিজ্ঞাা করিলেন-_ “ম। সুমনে তুমি কি বলিতে চাও ?” 

 মেকেও তাহাকে কহিলেন-_- “কি বলিতেছ কনিষ্টত্রাতা 
"না, আলাপ বকিতেছ ?” | 
*না, প্রলাপ বকিতেছি না কণিষটভ্রাতা রা 
“ভয় পাইতেছ মা! ?” 

.. শন) ভয় পাইতেছিন। কনিষ্ঠভাতা ?" 

৩) এতদূর বলিয়াই তাহার মৃত্যু হইল। শ্রেষ্ঠী আোতাঁপর হইলেও 
মেয়ের মৃত্যুতে শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না । মেয়ের অস্তোতিক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়া কাদিতে কার্দিতে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন । 



বঙ্গো! ]. স্থমনাদেবিয়া বখ,--১৩ ২৯৫, 

ছুক্ধি দুন্মনো অঙ্গ,মুখো রুদমানে। উপাগতোসীগতি বুতে__ 
“ধবীতা মে ভত্তে, হুমনানেবী কালকভা”ভি আহ | 
“অথ কন্ম। সোচমি ? ননু সব্বেঘং একংসিকং মরণং”তি ? 

“জানামেতং তত্তে, এবরূপা পন মে হিরোত্তপ্লসম্পন্না ধীতা, 

স! মরণকালে সতিং পচ্চ,পটঠাপেতুং অসন্বোন্তি বিপ্ললপমানা মতাতি 
মে অনপ্পকং দোমনজং উপ্নজ্জতীশতি | 

*“কিং পন তায় কথিতং মহাসেট্ঠী”তি ? 

“অহং তং ভস্তে, “অন্ম স্থমনে'তি আমন্তেসিংং অথ মং 
আহ “কিং তাত কণিটঠ ভাতিক।”তি 1 ততে। “বিপ্ললপসি অন্ম1”তি ? 

“ন বিপ্ললপামি কণিটঠভাতিকা”তি । “ভায়সি অন্মা”তি ! 

তগবান তাহাকে কহিলেন-_ “কি গৃহপতি, তুমি যে ছুঃখিত মনে? অশ্রু- 

মুখে কীদিতে কাদতে আসিতেছ ?”% এইরূপ বলিলে শ্রেষ্ঠী কিলেন-- 
“আমার মেয়ে ভন্তে, হুমনাদেবী মারা গিয়াছে |” 

প্তবে সেই জন্ত এত অনুশোচনা কেন ? তুমি ফি ভাননা, 

মকঝলেরই মুভ একান্ত অনিবাধ্য ?” 

“তাহাঁত জানি তন্তে, আমার মেয়ে যে ছিল লজ্জানীলা, পাঁপকে 

বড় তয় করিত; আমার এরূপ মেয়ে না-কি মরণকালে স্থৃতি ঠিক রাখিতে 

পারল না, প্রলাপ বকিতে বকিতেই মারা গেল, তাই আমার অন্তরে বড় 

দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে 1 স* 

“তোমার মেয়ে কি বলিয়াছিল মহাশ্রেঠি ?” 

শআমি ভন্তে, তাহাকে “মা জুমনে? বলির! ডাকিলাম ; সে,আমাকে 

জবাব দিল-- “কি কনিষ্ঠ ভ্রাত! ॥? তৎপর জামি বলিলাম-_- “প্রলাপ 

বকিতেছ মা11+ “না, প্রলাপ বকিতেছিন। কনিষ্ঠত্রাতা 1) য় পাইতেছ মা ?" 
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“ন ভায়ামি কশিটঠ ভাতিকা”তি । এন্তকং বন্ধা কালমকাসী”ডি | 

৪ | অথ নং ভগবা আহ-_ “ন তে মহাসেট্ঠি ডা বিপ্লল- 

পতীগতি । 
“তথ কন্মা এবমাহা”তি ? 

“কণিটঠত্তায়েব, ধীতা হি তে গহপতি মগ্গফলেহি তয়া 

মহল্লিকা, ত্বং হি সোতাপন্নো, ধীতা পন তে সকদাগানিনী; স! 
মগ্গফলেহি মহল্লিকত্তা এবমাহা”তি | 

*এবং ভন্ভে”তি ? 

“এবং গহপতীশতি । 

“ইদানি কুহিং নিব্বত্তা তত্তেশতি ?. 

*তুদিতভবনে গহপতী”তি বুকে 

*তন্তে, মম ধীতা ইধ ঞাতকানং অন্তরে নন্দমান! বিচরক্া 

না, তয় বা ন1 কনিষ্ঠ ভ্রাতা |? এতদুর বলিয়া! সে মারা গেল |” 
৪1 ততঃপর ভগবান তাহাকে কহিলেন-- “মহাশ্রেষ্ঠি, তোমার মেয়ে 

প্রলাপ বকে টুন 1” 

“তবে এন্ধপ বলিল কেন 1” 

.পতুমি কনিষ্ঠ বলিয়াই ; তোমার কন্তা মার্গকল হিসাবে তোমা হইতে 

বড়। তুমি নাকি শ্লোতাপন্ন, তোমার মেয়ে হইল সক্কদাগামিনী, সে 'মার্গ- 

ফলের দ্বারা তৌগার বড় বলির়াই এইরূপ কহিয়াছে |” 

এ নাকি তন্তে ?” 

ঃ গৃছপতি! তাই আর কি।” 

সা এখন সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে ?% 

“তুষিত ভবনে গৃহপতি 1” | 

"ভস্তে) আমার মেয়ে এখানে জ্ঞাতি গণের মধ্যে আনন্দ মনে বিচরণ করিয়া, | 
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ইতো? গল্জাপি ' নন্দনটঠানেয়েব নিব্বত্াতি ? 

অথ নং সরা “আম গন্থপতি, অগপ্লমত্তা নাম গহটঠা বা 

পৰবজিতা ব1 ইধলোকে চ পরলোকে চ নন্দস্তি যষেবা”তি বত্বা ইমং 

গাথমাহ £-- 

“ইধনন্দতি পেচ্চ নন্দতি কতপুণ্রে”। উভয়ণ্খ নন্দতি, 

পুপ্রপ্শ্মে কতপ্তি নন্দতি ভিয়োযা নন্দতি স্থগ্গাতিং গতোগ্তি। ১৮, 

৫ 1 তখ--ইধাতি-ইধলোকে কম্মনন্দনেন নন্দতি | 

৯ পেচচা” ত--পরলোকে বিপাক নন্দনেন নন্দতি | 

“কতপুশ্রেতি__নানপ্লকারজ পুগগুজ কত্তা | 
শ১৮৪৪০ ওত) সওগাত » জি এজ ৮ 

পুনঃ এখান হইতে যাইয়াও আনন্দময় স্থানেই উৎপর হইল £৮, 

".. অতঃপর ভগবান তাহাকে কহিলেন-_ “হা গুহপতিঃ ধাঁছারা অপ্রমদ্ব 

হইয়! বাস করে তাহারা গৃহী হউক অগব। প্রবন্গিত 'ইউক) তাহারা 

ইহলোকে ও আনন্দিত হয় পরলোকে ও আনন্দিত হর )* "এই বলিয়া 
ভগবান এই গাথাটি কহিলেন £-_ ২. 

“ইহলোকে পরলোকে কৃতপুণ্যবান).. 

উভয় লোকেতে হয় আনন্দিত প্রাণ ; 

ভূলোকে নন্দিত হয় কুশল করিয়া, 

অধিক নন্দিত হয় ছ্যলোকে যাইয়া! 1” 

৫ | তথায় "ইহলোকে”-ইহলোকে কর্ধ্মীনন্দে আনন্দিত হয়, 

“পরলোকে”-- পরলোকে বিপাক্ক আনন্দে আনন্দিত তয় | 

“কুতপুণাবান”-- নানা প্রকার পুণ্যকর্মের কর্তী 1... 

[--38 
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“উভয়গাশ্তি--ইধ কতং মে কুসলং, অকতং পাপস্তি নন্দতি $ 
পরণ্থ বিপাকং অনুভবস্তো নম্দতি | | 

পপুঞ্রজন্মেপতি-ইধ নন্দস্তো পন পুশর্মে কতন্তি সোম- 

নজমত্তকেন বা কনম্মনন্দনং উপাদায় নন্দতি | 

“ভীয়্যে।”তি-_ বিপাক নন্দঈনেন পন স্ুগতিং গতো সত্ত- 

পঞ্রগাস ব্গকোটিয়ে! সটঠিঞ্চ বজসতসহজানি দিব্বসম্পত্ডিং অনুভ- 

রন্তো তুসিতপুরে অতিবিয় নন্দতী”তি । 

গাথাপরিয়োসানে বহু সোতাপন্নাদয়ো অহেন্থং | মহাজ- 
নঙ সাথিকা ধণ্মদেসনা জাতাতি । | 

০টি. 

“উভয় লোকে”-_ ইহুলোকে কুশল করিয়াছি, অকুশল রিও নাই, 

এই মনে করিয়া আনন্দিত হয়; পরুলোকে কুশল কর্মের ফল অনুভব 

করিয়া আনন্দিত হয় । 

“আমি পুণ্য করিক়াছি*-- ইহলোকে আনন্দিত হইবার কারণ ভই- 

তেছে-- “আমি পুণ্যকাজ করিয়াছি, এই সৌমনস্তের দ্বারা অথব। কম্ম 

আননোর দ্বারা আনন্দিত হয় । 

*“অধিক*__ বিপাক নন্দন হইল-_- দেবলোকে যাইয়। সাতপঞ্চাশ কোটি 
ষাটি লক্ষ বৎসর যাবৎ দিব্য সম্পত্তি অগ্ুভব করত ইনি পুরে অধিকতর 

আনন্দ পায় | / 

গাথা! শেষ হইলে বহুজন শ্রোতাপন্নাদি ফল প্রাপ্ত হইলেন | সম- 

বেত মন্ুষ্যগণের পক্ষে ধর্মদেশন1 সার্থক হইয়াছিল । | 



ঘে সহায়ক ভিকৃখুনং বু । ১৪ 
“বনুম্পি চেশভি ইমং ধন্মদেসনং সথ1 জেতবনে বিহরক্ডে 

ঘ্বেসহায়কে আরত্ত কথেসি। 
১.1 সাবখি বাসিনো হি ঘ্বে কুলপুত্তা সহায়কা বিহারং 

গন্বা সখ, ধন্মদেসনং স্ুত্বা কামে পহায় সাসনে উরং দত্ব! 
পৰবজিত৷ পঞ্চ বানি আচরিয়ুপক্ায়ানং সম্ভিকে বসিত্বা সথারং 

উপসংকমিত। সাসনে ধুরং পুচ্ছিত্বা! বিপঙ্জনাধুরঞ্চ গন্থধুরঞ্চ বিখা রতো 

স্বত্বা একো তাব “অহ্স্তন্তেঃ মহল্লককালে পৰবজিতো, ন সব্ধিামি 

গন্থধুরং পুরেতুং» বিপজনাধুরং পন পুরেজামীশ্তি যাৰ অরহস্কা 

দুই বন্ধু ভিক্ষুর উপাখ্যান | ১৪ 
পবছও” এই ধর্মদেশনা ভগবান জ্ষেতবনে অবস্থান করিবার সমর 

দুই বন্ধুর কথ! প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন । 

১৯। শ্রাবস্তীবাসী চইজন কুলপুত্র বন্ধুতাঙ্ছত্রে আবদ্ধ ছিলেন । একদিন 

উত্তয়ে বিহারে যাইয়। ভগবানের মুখে ধর্স্টকথা শুনিলেন ৷ শ্তাহারা 

ধর্ম শুনিয়া কামলালস। বর্জন দিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ শাসনে প্রজা 

গ্রন্থণ, করিলেন । পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহারা আচাধ্য উপাধ্যায়ের নিকট 

বাস করার পর একদিন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ শাপনে 

কয়টি ধুর তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ বিদর্শন ধূর ও গ্রন্থধূরের কথা বিস্তারিত: 
ভাবে শুনিয়া প্রথমত একজন কহিলেন__- পভস্তে আমি অর্দিক বয়সে 

প্রত্রজ্য। নিয়াছি ) তাই গ্রন্থধুর পুর্ণ করিতে পারিৰ না, বিদর্শন ঘরই পূর্ণ 
করিব । বিদর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা করিবার জন্য তিনি ভগবানের নিকট 

প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও তিনি যাহাতে অর্ব লাভ করিতে পারেন, 

২৯৯ 



৩০৪... ..... ধন্মপদটঠকথা [ধমক 

বিপ্জনং কথাপেত্বা 1 ঘটেন্তো বায়ন্তো সহ পটিপস্তিদাহি অরহস্তং 

পারুণি 1 24 ৬৮. ৪4 
২। ইতরে। পন দ্হং গন্থধুরং পুরেগ্সামীশ্তি অনুক্ধমেন 

তেপিটকং বদ্ধবচনং উগ্গণিহত্বা গতগতটঠানে ধণ্মং দেসেতি, সর- 

ভঞ্রঃং ভণতি, পঞ্চন্নং ভিব্ধ,সতানং ধণ্মং বাচেন্তো বিচরতি, 

মটঠারসন্নং মহাগণানং আচরিয়ো অহোসি | ভিব্ধ, স্থ, সম্ভিকে 
রুণ্মটঠানং গহেত্বা ইতরজ্ থেরঙ্জা বসনটঠানং গম্তা। তঙ্গোবাদে ঠস্কা 

অরহত্তং পত্বা থেরং বন্দিত্বা-_ “সর্থারং দটঠ,কামমহা”তি বদন্তি। 
থেরো-- “গচ্ছথাবুসো, মম ৰচনেন সথারং বন্দিত্ব। অসীতি 

মহাথেরে বন্দথ, সহায়কখেরম্পি মে 'অম্হাকং আচরয়ো তুম্হে 

বন্দতী”তি বন্দথা্তি । 

ততদুর বর্ণনা করিয়া কিলেন । তিনিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া প্রতি- 
সন্তিধার সহিত অর্হন্ব লাভ করিলেন । 

২। অপর তিক্ষু চিস্তা করিলেন-- “আমি গ্রন্থধূর পূর্ণ করিব ।” 

অনুক্রমে তিনি ভ্রিপিউটক বুগ্ধবচন শিক্ষা করিলেন । তিনি যেখানে 

যান মধুর স্বরে ধন্দর্দেশনা করেন । পাঁচশত তিক্ষুকে তিনি ধর্ম শিক্ষা 
দেন; আঠারটি মগ্াগণের (পরিষদ্ধের ) আচার্য ছিলেন | ভিক্ষুর! ভগ- 

বানের নিকট ক্মন্থান গ্রহণ করিয়া অপর অর্ৃং-স্থবিরের নিকট যাইতেন 

এবং তাহার উপদেশ মত চলিয়া! অর্থন্ব প্রাপ্ত হইতেন। অতঃপর তাহারা 

স্থবিরকে বন্দনা করিয়া বলিতেন-_ পভগবানকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি 1” 

স্থবির তাহাদিগকে কহিতেন--“ষাও আবুস, তোমরা আমার.হইয় 

হগবানকে বন্দনা করিও) তৎপর আশিজন মহাশ্রাবককে বন্দদ! করিও । 

মাষার বন্ধু স্থবিরের নিকট যাইয়াও “আমাদের আচাধ্য আপনাকে বন্দনা 
করিতেছেন” এই বলি] বন্দনা করিও |” 
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প| তে বিহ্ারং গস্তা সথারঞ্ থেরে চ বন্দিত্বা পিত্ত, 

অমহাকং আচন্ধিয়ো তুমেহ বন্দতীপতি বুত্তে ইতরেন চ “কো নাম 

এসোসতি বুন্তে “্ভূমহাকং সহায়কভিবধ, ভন্তেতি বদন্তি। এবং 
থেরে পুনপ্ল,নং সাসনং পহিনন্তে সে। ভিন, থোকং কালং সহিহ 
আসপরভাগে সহিতুং অসক্ধোন্তো “অমহাকং আচরিয়ো তূম্ছে 

বন্দতী”তি বৃত্তে “কো এসো”তি বত্ব! “তুম্হাকং সহায়কভিব্ধ্””তি 

বৃত্তে “কিম্পন তুম্হেহি তজ সম্তিকে গহিতং, কিং দীঘনিকায়াদিক্ 

চাঞ্ঃতরো। নিকায়ো, তীন্তু পিটকেন্্র একং পিটকং”তি বস্থা 

“চতুগ্নদিকম্পি গাথং ন জানাতি, পংস্থকুলং গহেত্বা পব্বজিতকালে- 

মেব অরঞ্রইং পবিটেঠা, বহু বত অন্তেবাসিকে লভি, তজ আগত- 

কালে ময়া পঞ্রঃং পুচ্ছিতুং বষ্টতী”তি চিস্তেসি | 

৩। তাহারা বিহারে যাইয়। ভগবান ও স্থবিরদিগকে বন্দনা করিয়া 
কহিলেন-_ পভন্তে, আমাদের আচাধ্য আপনা'দিগকে বন্দনা করিতেছেন ।+ 

ভিক্ষুরা এইরূপ বলিলে স্থবিরের বদ্ধুভিক্ষু ভিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

“সে কে?” স্থবির এইরূপ বলিলে তিক্ষুরা কহিলেন-_ “আপনার বন্ধু 

ভিক্ষু ভন্তে 1” এইরপে স্থবির পুনঃপুন সংবাদ পাঠাইলে সেই ভিক্ষু দীর্ঘ- 

দিন এই. মংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন ন। | পুনরায় “আমাদের আচার্য 

মাপনাকে বন্দনা! করিতেছেন” এই কথা! বলিলে, তিনি কহিলেন-- “সে 

কে ? “আপনার বন্ধু ভিক্ষু (” “তোমরা তাহার নিকট হইতে কি 

শিক্ষা! করিয়াছ ? দীর্ঘনিকায়াদির মধ্যে কোন্ নিকায় ? ব্রিপিটকের 

মধ্যে কোন্ পিউক ?” ইত্যাদি বলিয়া চিন্তা করিলেন-_-*সে চারি 
পদ যুক্ত একটা গাথাও জানে না। পংশুকুল অঙ্গ লইয়া প্রবর্গিত কাল 
হুইতেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ত দেখিতেছি বহুশিধয জুটাইয়। 

ফেলিয়াছে । নে আনিলে আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব ।” 



৩০২. . .  বন্মপদট্ঠকখা :. [১-াঁমক 
৪.1 অথাপরভাগে েরো সমারং দম ,মাগতো সহায়কখেরজ 

সম্ভিকে পত্থচীবরং ঠপেত্বা গস্তা সখারং চেব অসীতিমহাথেরে চ 

বন্দিত্বা সহায়ক্ত বসনটঠানং পচ্চাগমি | অথজ সো বত্বং কারেস্া 
সমগ্পমাণং আসনং গহেত্বা পঞ্রং পুচ্ছিজামী'তি নিসীদি । তশ্মিং 
খণে সথা-- “এস এবরূপং মম পুত্তং বিহেঠেত্বা নিরয়ে নিবব- 

ত্েয়্যাগতি তশ্মিং অনুকম্পায় বিহারচারিকং চরস্তো বিয় তেসং 

শিসিক্নটঠানং গন্তা পঞ্রঞত্তে বুদ্ধাসনে নিসীদি। 
তথ তথ নিসীদন্তা হি ভিব্ধ, বুদ্ধাসনং পপ্রঞাপেত্বাব 

নিসীদস্তি। তেন সথা পকতিপঞ্র্রত্তে যেব আসনে নিসীদি। 

৪1 অনন্তর একদিন স্থবির তগবানকে দেখবার জন্ত শআাসিলেন । 

ব্ধস্থবিরের নিকট পাত্রচীবর রাখিয়া, যাইয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন । 

পরে আশিজন মহাস্থবিরকে বন্ধন! করিয়া বন্ধুর আবাদে ফিরিয়া আসি- 

লেন। অতঃপর আবাসিক ভিক্ষু আগগ্ক-ব্রত সম্পাদনের পর সমান 

আমন লইয়৷ প্প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব” এই মনে করিয়া বসিলেন । তখন 

তগবান তাহা জানিতে পারিক়া চিন্তা করিলেন__ ”এই ভিক্ষু আমার এই- 

রূপ পুত্রকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া নরকে উৎপন্ন হইবে |” এই ভাবি 

ভগবান তাহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ জ্ইয়া যেন বিহার চারিকার 

বিচরণ করিতের্ছেন এইরূপ ভাবে যাইয়। তাহাদের উপৰিষ্ট স্থানে উপস্থিত 

হইলেন এবং প্ররজ্ঞাপ্ত বুদ্ধাসনে, উপবেশন করিলেন । | 

ষে কোন স্থানে ভিক্ষুরা বসিবার সময় বুদ্ধের জন্ত স্বতন্ত্র আসন 

একখানা প্রস্তত করিয়াই বসেন । তাই ভগবান আপিয়া হার ভন্ত 

স্থাপিত নির্দিষ্ট আসনেই: বসিলেন । 
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স্ব) নিষজ্জ খো পন গম্থিকভিব্থ,ং পঠমন্থানে পঞ্হং 
পুচ্ছিত্বা তশ্মিং কখিতে ছুতিয়ঙ্জানং আদিং কত্বা অটঠন্ুপি 
সমাপত্তীস্থ রূপারূপে চ পঞ্হং পুচ্ছি, ইতরো সববং কথেসি। 

অথ নং সোতাপত্তিম্গে পঞ হং পুচ্ছি । ইতরে। কথেতুং 

নাসব্ধি । ততো খ্বীণাসবতেরং পুচ্ছি। থেরো৷ কথেসি । সথা 

“সাধু সাধু ভিব্ধু”তি অভিনন্দিত্াা সেসমগোন্থপি পটিপাটিয়। 
পঞ্হং পুচ্ছি, গস্থিকো! একম্পি কথেতুং নাসব্ধি, খীণাসকো 

পুচ্ছিতং পুচ্ছিতং কখেসি । সখা চতুন্থ ঠানেস্থ তঙ্গ সাধুকারং 

অদাসি । তং স্ুত্বা ভুম্মদেবে আদিং কতা যাব ৰক্গলোকা! 

সবধদেবতা*চেব নাগন্থুপপ্লা চ সাধুকারমদংস্থ । 

৫ | তগবান বসিয়াই নাকি ভ্রিপিটকধারী ভিক্ষুকে প্রথম ধ্যান 

সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহার উত্তর প্রদান করিলে, দ্বিতীয় 

ধ্যানাদি অ্ট দমাপভি ও রূপারূপ ধ্যান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । 

ইনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন । | 

অতঃপর ভগবান স্ঠাহাকে শ্রোভাপত্তি মার্থ সগ্থন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 

করিলেন । ইনি উত্তর দিতে পারিলেন না| তৎপর অহত স্থবিরকে 

জিজ্ঞানা করিলেন। স্থৃবির উত্তর দিলেন | ভগবান “সাধু! সাধু !! ভিক্ষু” 
বলিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন । তৎপর অন্ঠান্য মার্গ সম্বন্ধে ও 
পাটিপাট প্রশ্ন ছ্রিজ্ঞানা করিলেন । গ্রন্থধারী ভিক্ষু একটি: প্রশ্নেরও উত্তর 

দিতে পারিলেন না। কিন্তু ক্ষীণাসব ভিক্ষু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন নকলের উত্তর 

প্রদান করিলেন । ভগবান চারি স্থানেই তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন । 
তাহা শুনির1 ভূমিবাসী দেবতা হইতে ,আরস্ত করিয়া ব্রহ্মলোৌক পর্যন্ত সমস্ত 
দেবগণ এবং নাগ-ুপর্ণেরাও সাধুবাদ প্রদান করিলেন । 



৩০৪.  ধন্মপদট্ঠকথা 

৬। তং পাধুকারং শুতবা তত অস্তেবাণ্সকা চেব সদ্ধিবিহাি নৌ 

চ সখারং উল্কায়িংস্ব-_-“কিং নামেতং সারা কতং, কিঞিং অজানস্তজ্ 

মহল্লকখেরজ চতুহথ ঠানে্থ সাধুকারং অদাসি, অমহাকং পনাচরিয় 
সব্বপরিয়ভ্তিধরজা পঞ্চন্ং ভিব্ধ,সতানং পামোব্ধজ পসং সামন্ুম্পি মী 

করী”তি । 

"অথ নে সথা_-“কিং নামেতং ভিব্ধবে, কথেছা” তি পুচ্ছিনক 
তাং আথে আরোচিতে ভিব্ধবে, তুমহাকং আচরিয়ো মম সাসনে 

ততিয়া গাবে। রজ্ধণক সদিসো' । মযহং পন পুক্ো যথা রুচিয়া 

পঞ্চগোরসে পরিভুগ্জনক সামিসদিসো”্তি বস্ধা সা “গাথা 

অতাসি__ | 
রর ১৬ হপানর 

% জজ শা লা জপ ৮ প্র প্র 

৬। নেই সাধুবাদ শুনি গ্রস্থধারী তিক্ষুর শিশ্ব ও তাহার সঙ্গা 

ভিক্ষুরা ভগবান সম্বন্ধে কাণাঘুষা করিতে লাগিলেন. “ভগবান একি 

করিলেন ; এই বৃদ্ধ স্থবির কিছুই জানেন না, অথচ তাহাকে চারিবার 

সাধুবাদ দিলেন ; আর আমাদের আচাধ্য যিনি নাকি সমস্ত ত্রিপিটক 

ধারণ করেন, পাঁচশত ভিক্ষুর প্রমোক্ষ, তীহাকে প্রশংসা মাত্রও করি- 
লেন না|” 2 

অতঃপর ড'বান তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__ “ভিক্ষুগণ, তোমরা 

কি বলিতেছ ?* ভিক্ষুরা সেই কথা বলিলে ভগবান কহিলেন__ “ভিশ্গণ, 

তোমাদের আচাধ্য আমার শাসনে বেতন ভোগী গোপালকের মত। আমার পুত্র 

কিন্ত বথারুচি পঞ্চ গোর পরিভোগকারী স্বামী সত |” এই বলিয়া এই 

গাঁথ। ছুইটি বলিলেন -- 



ছে সহায়ক ভিবনং বণ,-১৪. বা 

“ৰছম্পি চে সহিতং ভাসমানো 

ন তক্ধরো হোতি নরো পমস্বো, 

গোপোব গাবো গণয়ং পরেসং 

ন ভাগব। সামঞ্জ হোতি 1” ১৯ 

“অপ্পশ্পি চে সহিতং ভাসমানে। 

ধন্মআ হোতি আনুধন্মচারী, 

রাগ দোসঞ্ পহায় মোহং 

সম্মপ্লজানো স্ুবিমুভচিন্ছো ॥ 

উ-ান্ুপাদিয়ানো ইধ বা তরং বা 

স ভাগবা সানঞ্তজ্স হোতী”তি । ২০ 

৭1 তথ--“সহিতং”তি--তেপিউকঞ্স বদ্ধবচনজেতং নামং | 
ধর্ম 

তং মাচরিয়ে উপসংকমিত্বা উগ্গাণিহত্বা বভম্পি পরেসং “ভাসমানো”” 

“প্রমভ্ভ নরের তাহা! কাজে নাহি আসে, 
ভ্রিপিউক বুদ্ধবাণী যদি বহু ভাগে । 
গোপালক বা গণে গাভী ন্মপরের, 
কত্ত সে ভয়না হাগী. সেই গোরসের |” ৯৯ 

“প্রন্ম-অনুধন্দথ যেনা করে আচরণ, 

ধ্মকথা অল্প ম্দি দে করে ভাষল। 

রাগ দ্বেব মোহ ধর্ম প্রশীণ করিয়া। 

স্থবিদিত্ত ল্াবিমুক্ত চিত্ত সে হইয়া | 
ইন্-পরলোকে কর উৎপন্ন না হবু 

শ্বামপ্য ফলের ভাগী সে হয় নিশ্চয় |” ২০ 

| তথার-_ “সহিত”-- ইহা ভ্রিপিটক বুদ্ধ বচনের নাম | আচার্ষ্ের 
নিকট: উপস্থিত কা তাহ! "শিক্ষা করত: মধিকতয়রূপে পরকে বলিলেও 
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৩৬ ধন্মপদটঠকথ। রি ডি স্ব ক 

বাচেন্তো, তং. ধন্মং স্ত্বা যং কারকেন পুঙ্গালেন কত্তব্ৰং 
তং করো ন হোত্তি। কুদ্ধ;টন্তা পব্ধপহরণমন্তুম্পি অনিচ্চাঁদদি বসেন 

যোনিসোমনসিকারং নগ্নবন্তেতি। এসো যথা নাম দিবসং ভতিয়া 
গাবো রন্থন্তো গোপো পাতোব পটিচ্ছিস্বা সায়ং গণেত্বা সামি- 
কানং নিয়্যাদেত্বা দিবসভতিমত্তং গণহাতি, ষথারুচিয়া পন পঞ্চ- 
গোরসে পরিজুঞ্তিতুং ন লভতি, এবদেব কেবলং অষ্ভেবাসিকানং 

সম্ভিকা বন্তপটিবন্থকরণমন্তঙ্গ ভাগী হোতি, সামঞ্ঞ্ল পন ভাগী 
নহোভি। যথা পন গোপালকেন নিয়্যাদিভানং খন্পং গোরসং 
সামিকাব পরিভূপস্তি, তথা তেন কথিতং ধণ্মং সুস্বা, কারুকপুগ্গাল। 
ষথানুসিটঠং পটিপক্জিত্বা কেচি পঠমজ্জানাদীনি পাপুণস্তি, কেচি 
বিপঙ্জনং বড্ছেত্বা নগফলানি পাপুণন্তীতি-- গোসামিকা গোরসঙ্জেব 
সানগ্রঞ্ত ভাগিনো হোন্তি | উতি স্থা সীলসম্পন্নজ বহুজ,তল্গ 

শিক্ষ। দিলে) সেই ধন্ম . শুনিয়া, মানবের মে একটা কর্তব); কা আছে 

সেইরূপ কিছু করা ভয়না। মুরগীর পক্ষপ্রহ্ারণ সময় মাত্র অনিত্যাদি 
বশে চিত্বের সম্যক এঝাগ্রতা লাভ করা যায়না । যেমন দৈনিক বেতন 

ভোগী গরু রক্ষাকারী গোপালক প্রাতে গর বুঝিয়া লইয়া আবার দন্ধ্যার 

সময় গরু গণন। করিয়া স্বামীকে মানিয়া দেয় এবং দিনের বেতন গ্র্থণ 
করে, কিন্তু যথারুচি পঞ্চগোরস পরিভোগ করিতে পারে না ; সেইরূপ 

গ্রন্থধারী ভিক্ষু? কেবল শিষ্দের নিকট হইতে মাত্র ব্রত-প্রতিবভেরই তাগী. 

হয়) কি্থ শ্রামণ্য ধর্মের ভাগী হইতে পারেনা । বেমন গোপালক গরু 

আনিয়া গচ্ছিত করিয়া দিলে স্বামীই সেই গোরদ পরিভোগ করে; 

সেইরূপ তাহাদের কথিত বর শুনিয়া কর্ীলোকের! বগানুশাগিত: মতে 

(প্রতিপালন করিয়া ফেছ কেহ প্রথম ধ্যানাদি প্রাপ্ত হয়, আর কেহ কেহ 

বিদ্ূশন বর্ধিত করিয়। মার্গফল সমুক্ধ প্রান্ত হইয়া তাহারা গরুর কর্তার 

গোরদের স্কার শ্রামণ্যফলের ভাগী হয়। এইরূপে ভগবান শীলমম্পর, বহ্শ্রত, 



বগা | ঘ্েসহায়ক ভিব্ধনং বখ,--১৪ ৩৪৭ 

পমাদরবিহারিনো। অনিচ্চাদিবসেন ষোনিসোমনসিকারে অগ্পবহ্ 

ভিন্ধঃনো বসেন পঠমগাথং কথেমি, ন দুীলল্স । 

৮ | ছুতিয় গাথা পন যোনিসো মনসিকারে কম্মং করোস্গজ 

কারকপুঞ্গালজজ বসেন কথিতা। | 

তখ-_ “অপ্পম্পি চে”তি-_থোকং একবঙ্গা দ্বিবগামতুষ্পি 

প্ধম্মল হোতি অনুধণ্মচারী”তি-_ অথমঞ্জায়, ধল্মমঞায়, 

নবলোকু্রধশ্মজ অনুরূপধন্মং পুৰবভাগপটিপদাসঙ্খাতং চত্ুপারিন্ুদ্ধি 

সীল, ধুতঙ্গ, অস্থুভকন্মটঠানাদিভেদং চরণতো! অনুধম্মচারী হোতি, 

'অগ্ভ অভ্ঞৈবাতি পটিবেধং আকথন্তো বিচরতি | সো ইমায় 

সম্মাপটিপন্ডিয়া রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্ম। হেতুনা নয়েন 

প্রমাদবিচারী, অনিত্যাদিবশে সম্যক একাগ্রতার সহিত যেই ভিক্ষু গ্রবর্ঠিত 

কয়না, ঠাছার জন্যই প্রথম গাথা বলিয়াছেন, ভঃশীলের জন্য নষ্ট । 

৮ দ্বিতীয় গাথা সম)ক একাগ্রতার সহিত যাহাত্ব! কর্ম করেন, সেই 

কর্মীলোকের জগ্গ বলা হইরাছে । 

তথামু-__ “ক্স৩”-_ সামান্তঃ একবর্গ ছুইবর্গ মাত্র । রর 

“ধর্ম আঅনুধশ্ব যেবা করে আচরণ” অথঙ্জাত ৪ ধর্জঞাত হইয়া নর 

লোকোত্বর ধর্ের অনুরূপ বন্দ মর্গফল লাভের পূর্বহাগ শিক্ষান্থরূপ চারি 
পরিশ্তুদ্ধ শীল, ধুতাক্গ ও অস্তুভ কন্মস্থানাদি ভেদে আচরণ করিলে অনুধর্্াচারী 

নামে কথিত হয় । মগ্, অপ্থ না হইলে আগামীকঞ্য জ্ঞাত হইব, এই 

আকাজ্জ!। করিয়া বিচরণ করে । সম্যক প্রতিপালন করিবার এই ধর্গের 
দ্বার সে রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রঙ্তীণ করিয়া সম্যক হেতু ও স্তায়ের দ্বারা 

পরিজ্ঞাত হইবার ধর্ম পরিজ্ঞাত হয়। পরিভ্ঞাত হইয়া তদঙ্গ বিমুকি 

স্র্গাৎ কামাবচর কুখলচিত্ত উৎপন্ন হইয়! পাঁপধর্শ হইতে অল্পক্ষণের জন্য 
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পরিজানিতব্বধণ্মে পরিজানন্তো তদজ, বিনবস্তন, সমুচ্ছেদ, পটিগলজদধি, 
নিক্জরণ বিমুস্বীনং বসেন স্থৃবিমুস্তচিন্তো 

“অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা”তি জিত পরলোক 

পরিয়াপন্সা বা অন্ধন্তিকবাহির। বা খন্দায়তনধাতুয়ো চতুহি উপা- 

দানেহি আনুপাদিয়ন্তে। মহাখীণাসবো মগ্চাসঙ্ঘতিত সামগ্রয্স বসেন 

.আগতজ ফলসামঞ্রুস চেব পঞ্চ অসেব্ঘখ ধন্মব্থন্ধভ্া চ ভাগী 

হ্োোভীতি | 

বিষুদ্ত হয়| প্ুথক করা বিমুক্তি অর্থাৎ রূপার শু অরূপাবচর কুশল 

চিন্তু উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘদিনের ন্ট পাপধর্দ্ব হইছে পুথক করি রাখে, 

সেই দীর্ঘদিন পাপধন্ হইতে চিত্ত বিমুক্ত থাকে | সমুচ্ছেদ বিমুক্ধি অর্থাৎ 

লোকোত্বর কুশলচিদ্ভ উৎপন্ন ভইয়া পাপধর্শ্রকে সমূলে ভেদন করে, কুশল 

ধর্মের মুলচ্ছেদ করিরা পাপধন্্ব ইতে সম্পূর্ণ বিশুক্ত হওয়ার নাম সমুচ্ছেদ 

নিমুক্তি । প্রতিপ্রশাস্তি বিষুক্তি অর্থাৎ লোকোন্তর বিপাক চিত্ত উৎপন্ন 
হইয়া মকুশল ধর্দের প্রশান্তি হয়ঃ অকুশল ধন্দম হইতে বিমুক্ত হইয়া 

'চিদ্ধের প্রশান্তি লাভ করার নাম প্রতিপ্রশান্তি বিমুক্তি । নিঃসরণ বিমুক্তি 

অর্থাৎ লোকোন্বর কুশলচিত্ব নিব্বাণ অবলম্বন দ্বারা পাপধর্দ্রকে সমূলে 
ছেদন করিয়া নংস্যল ছঃংখ হইতে নিক্ষমণ করিয়াছে বলিয়া! নিংসরণ বিষুক্তি 

বলা ভয় । এই তদঙ্গ, পৃথক করা, সমুচ্ছেদ) প্রতিপ্রশান্তি ও নিইসরণ বিমুস্ি 

বশে চিন্তু স্ুবিমুক্ত | 

"উঠলোকে পরলোকে উৎপন্থ না ভয়” ইহলোকে পরলোকে 

উৎপাদন শীল অথব! জাধ্যাত্মিক-বাহিক স্ন্ধ আয়তন খাত চারি উপাদান 

ছারা ্ ৎপর না. হইয়া মন্াক্ষীণাসব মার্গ ও ফল শ্রামণ্যের এবং অরহতের 

.পঞ্ষন্বদ্ধের ভাগী তয় । | এ | 
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রতনকুটেন বিয় অগারজ অরহত্তেন দেসনাকুটং গণহীগতি। 

গাথা পরিয়োসানে বহু সোতাপনাদয়ো অহেন্ং দেসনা 

মহাজনজ সাশ্িক! জাভাতি | 

, যমকবগগ বগ্ননা নিট্ঠিতা 

পঠমো বগেগা | 
পারি টিপস 

অর্থাৎ অরহতের মন কাম-উপাদান, দুষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান 

ও আত্মবাদ-উপাদান এই চারি প্রকার উপাদানের দ্বারা ইভলোক, পরলোক, 

নিদ্দের শরীর বা অন্তের শরীর আশ্রয় না করিয়া ভুষ্ণ! হইতে প্রশমিত মার 

ও ফল এবং অহ্তের বিশুদ্ধ পঞ্চস্থন্ধের ভাগী ভয় । | 

গুহী রত্বকূট গ্রহণের স্তায় অহ্ৎ হইয়া ধন্কুট গ্রহণ করিলেন । 

গাথা শেষ হইলে বহুঞ্জন শ্োতাপন্নাদি হইলেন । সমবেত জন সমূহের 

পক্ষে ধন্দদেশন! নার্থক হইয়াছিল । 

প্রথম ভাগ 

যমক বর্গ বর্গনা সমাগত । 


















